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Внаслідок науково-дослідницької роботи в основу словника покладено в значно 
зміненій формі матеріал, який міститься у «Словарі російсько-українському» М. Уман- 
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«Російсько-український словник» Сергія Іваницького і Федора Шумлянського видано 
в 1918 р., у час боротьби за Українську державу, в якій, згідно з європейською традицією 
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ПЕРЕДМОВА 

«Російсько-український словник» Сергія Іваницького і Федора Шумлянського 
видано в 1918 р., у час боротьби за Українську державу, в якій, згідно з європейською 
традицією державотворення, мова титульної нації мала стати головним чинником 
національної консолідації. Завдання дерусифікації міських середовищ і розширення сфер 
вживання української мови викликали нагальну потребу в опрацюванні її літературного 
стандарту, унормуванні правопису, створенні терміно-систем, упорядкуванні лексичного 
складу. 

У цей час вийшло багато граматик української мови для початкових шкіл і низка 
російсько-українських та українсько-російських перекладних словників. Лише російсько- 
українських словників у 1918 р. було опубліковано 18, причому не лише в Києві, а і в 
інших містах України1. Щоправда, поспіх, з яким укладали словники, як і те, що їхнім 
упорядникам часто бракувало лексикографічних знань, позначився на якості словників. 
Більшість із них не відповідали належному рівню лексикографічного опрацювання. Проте 
були серед них і винятки, зокрема «Російсько-український словник» С. Іваницького і 
Ф. Шумлянського. Так, Михайло Жовтобрюх, загалом негативно оцінюючи лекси¬ 
кографічні праці періоду 1918—1920 рр., вирізняє два словники. «Перекладні російсько- 
українські, як і українсько-російські, словники 1918—1920 рр., незважаючи на їхню 
кількість, позбавлені жодного наукового значення, — пише мовознавець, — вони не 
справили будь-якого позитивного впливу на подальший розвиток української лексико¬ 
графії. Виняток становлять лише двотомний “Російсько-український словник” С. Іва¬ 
ницького і Ф. Шумлянського та “Словник української мови” Д. Яворницького. Перший 
з них обіймав найбільший проти всіх інших тогочасних словників реєстр російських 
слів, перекладених одним або й кількома українськими відповідниками»2. 

Степан Бевзенко, оцінюючи російсько-українські словники, що з’явилися в Україні 
в перше десятиліття після 1917 р., кращими вважав словник С. Іваницького і Ф. ІІІум- 
лянського, «Практичний російсько-український словник» М. Йогансена, М. Нако¬ 
нечного, К. Німчинова і Б. Ткаченка, що вийшов у Дніпропетровську 1926 р., і 
академічний «Російсько-український словник» за редакцією академіка А. Кримського і 
С. Єфремова у чотирьох томах, з яких протягом 1924—1933 рр. вийшли лише три3. 

Високий рівень словника С. Іваницького і Ф. Шумлянського засвідчує той факт, 
що до нього зверталась як до лексикографічного джерела, поряд із словниками Бориса 
Грінченка і Євгена Тимченка, Олена Курило, добираючи матеріал до праці зі стилістики 
«Уваги до сучасної української літературної мови» (1920, 1923, 1925 рр.). 

Популярність «Російсько-українського словника» С. Іваницького і Ф. Шумлян¬ 
ського та його практичну цінність підтверджує й те, що його двічі, без змін перевидавали 
в добу українізації 1920-х років — у Катеринославі Укрвидав у 1923 р. і в Харкові 

1 Жовтобрюх М. А. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918—1941). — К., 1991. — 
С. 41. 

:Там само. — С. 43. 
3 Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови. — К., 1990. — 

С. 59. 
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Держвидав України в 1925 р. з додатком «Найголовніші правила українського 
правопису»4. 

Високі оцінки словника з’явились у мовознавчій літературі лише після 1991 р. У 
радянський період майже всі словники — і загальномовні перекладні, і термінологічні, 
укладені в роки визвольних змагань і українізації 1920-х років, — ще з часів терору 1933 р. 
були оголошені «націоналістичним шкідництвом» і вилучені з практичного та наукового 
вжитку, а більшість упорядників їх були репресовані. 

Мовознавців 1920-х років, які опрацьовували орфографічні, термінологічні й 
лексичні норми української літературної мови, було звинувачено в намаганнях 
«відірвати» українську мову від російської. Попри безглуздість мотивації звинувачення, 
оскільки самобутність кожної мови як самостійного утворення й визначають її оригі¬ 
нальні, відмінні від інших мов, риси, зазначена оцінка діяльності українських мовознавців 
дореволюційного періоду й доби 1920-х років була догмою в усіх працях з історії 
української літературної мови, виданих у підсовєтській Україні. Так само характери¬ 
зували лексикографічні праці попередників і в передмовах до словників, опублікованих 
після 1933 р. Наприклад, у передмові до шеститомного академічного «Українсько- 
російського словника», виданого в 1953—1963 рр. (с. VI—VII), зазначено: «У перші роки 
після революції було складено кілька малих примітивних словників і частину великого. 
Але всі ці словники виявились ще більш націоналістичними, ніж словники давніші. їх 
справжнім завданням було не сприяння розвиткові української мови, а намагання 
якнайбільше віддалити її від російської мови. Звідси різні вигадки, архаїзми, рідкі 
діалектизми і т. п., що заповняли всі ті словники». 

З 1933 року українське словникарство перебувало під пильним партійним контро¬ 
лем, а головним принципом укладання російсько-українських словників був принцип 
зближення лексичного складу української мови з російською. 

Перевидання словника С. Іваницького і Ф. Шумлянського в незалежній Україні 
відповідає потребі повернення всього цінного з репресованої мовознавчої спадщини 
першої половини XX ст. Введення словника в практично-ужитковий і науковий обіг 
сприятиме поверненню українській мові повноти лексичного складу, а українській 
лексикографії — вилученої ланки, необхідної для вивчення словникарства відповідної 
доби. 

Як зазначають у коментарі до «Російсько-українського словника» його упорядники 
С. Іваницький і Ф. Шумлянський, за основу лексикографічної праці вони взяли «Словарь 
російсько-український» М. Уманця (Комарова) та А. Спілки (колективний псевдонім 
одеських співпрацівників М. Уманця; тт. І—IV, Львів—Відень, 1893—1898 рр.), який під 
назвою «Словарь росийсько-галицький, составлен А. Гуртом» (1896—1898 рр.) було 
перевидано фототипічним способом у Берліні (1925 р.), доповнивши його додатками зі 
словників професора Є. Тимченка («Русско-малоросский словарь», тт. І—II. К., 1897— 
1899 рр.) і Б. Грінченка («Словарь української мови», тт. І—IV. К., 1907—1909 рр.), а 
також з деяких термінологічних збірників та з власних матеріалів. 

Характеристики словника відповідають його призначенню. Як і словник М. Уманця 
і А. Спілки, працю С. Іваницького і Ф. Шумлянського укладено з практичною метою — 
подати зібрання української лексики в достатньо повному обсязі, необхідному для 
оволодіння українською мовою (близько 35 000 слів), який кілька разів перевидавався. 
Цим пояснюється багатство лексики і фразеології в українській частині обох словників, 
що значною мірою компенсувало відсутність на той час синонімічних і фразеологічних 
словників української мови. 

Хоча з часу першого видання словника С. Іваницького і Ф. Шумлянського минуло 
майже століття, він і нині цілком придатний для практичного використання, особливо, 
якщо зважити на ту обставину, що й тепер завдання дерусифікації й розширення сфер 
використання української мови є таким же актуальним, як і на початку XX століття. 

Велике значення має перевидання словника і для наукової мети — дослідження 
традицій українського словникарства, вивчення процесів унормування й кодифікації 
української літературної мови в їх історичному розвитку. Словник С. Іваницького і 

4 Жовтобрюх М. А. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918—1941). —■ К., 1991. — 
С. 43. 
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Ф. Шумлянського використовують і упорядники сучасних лексикографічних видань. 
Так, Василь Яременко і Оксана Сліпушко у передмові до «Нового тлумачного словника 
української мови» у чотирьох томах (К., 1998 р.) називають його серед «найавторитет¬ 
ніших джерел для упорядників». 

Щодо самих авторів словника, то, на жаль, не вдалося знайти певних відомостей 
про С. Іваницького. Можливо, це та сама особа, якій присвячено кілька рядків в 3-му 
томі «Енциклопедії українознавства», що містить таку персоналію: «Іваницький-Васи- 
ленко Сергій (1883—1938?), історик укр. права, науковий співробітник Комісії історії 
українського права ВУАН. Досліджував історію магдебурзького права та шляхетського 
землеволодіння за Гетьманщини»5. 

Більше інформації маємо про другого упорядника словника — мовознавця Федора 
Михайловича Шумлянського. Статтю про нього вміщено в енциклопедії «Українська 
мова» (К., 2000 р.). У цій статті С. П. Бевзенко пише, що Ф. Шумлянський народився 20.УІ 
(2.VII). 1887 р. в с. Муровані Курилівці на Вінниччині. У 1918—1922 рр. навчався в 
Кам’янець-Подільському університеті, потім викладав у Херсонському, Полтавському 
й Луганському інститутах народної освіти, а з кінця 1925 р. мав звання професора. З 
1932 р. Ф. Шумлянський — професор Бєлгородського педагогічного інституту, а в 1933— 
39 рр. — професор і завідувач кафедри російської мови і літератури Тамбовського педа¬ 
гогічного інституту; у 1939—1941 рр. — професор і завідувач кафедри української мови 
Одеського університету, після деякої перерви знову викладав у ньому в 1956—1968 рр.6 

За коротким енциклопедичним переліком біографічних фактів прозирає нелегка, 
трагічна людська доля. Можна припускати, що не за власним бажанням, а з необхідності 
врятувати життя опинився Федір Михайлович у 1930-х роках у Росії. Не менш промо¬ 
вистим є й факт «деякої перерви» у його професійній діяльності між 1941—1956 рр. 
Мовознавці, які навчалися в Одеському університеті в повоєнний період, згадують, що 
Ф. Шумлянський в той час був заарештований. 

Очевидно, що терор перервав і лексикографічну діяльність мовознавця, яку він 
так успішно почав. Серед основних праць Ф. Шумлянського в енциклопедичній статті 
названо лише «Найголовніші правила українського правопису Української академії наук 
1921 р.» (1926 р.) та «Програма-питальник для збирання матеріалів до крайового словни¬ 
ка української мови Одещини» (1959 р., у співавторстві)7. 

Високу наукову цінність і цих розвідок Ф. Шумлянського засвідчує те, що одна з 
них нині повернулась до активного наукового вжитку. Її вміщено в хрестоматії «Історія 
українського правопису XVI—XX століття» (К., 2004. — С. 282—314) як важливе джерело 
для вивчення історії підготовки академічного правопису 1921 р. 

Лариса Масенко, 
завідувач кафедри української 
мови Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» 

5 Енциклопедія українознавства. — Т. 3. — Львів, 1994. — С. 853. 
‘Українська мова. Енциклопедія. — К., 2000. — С. 740. 
7 Там само. — С. 740. 
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Замість передмови 

Упорядники цього «Російсько-українського словника», приступаючи до праці, не 
ставили собі завдання дати щось цілком вичерпуюче й науково розроблене. Малося на 
думці, головним чином, задовольнити нагальну потребу широкого загалу українського 
й неукраїнського громадянства в такого роду словникові, який би містив у собі в можливо 
найбільшій кількості необхідні за-для літературної праці, — (з’окрема, за-для перекладів 
з російської мови на українську), — українські слова й вислови, зібрані у виданих до сеї 
пори повніших російсько-українських та українсько-російських словниках, яких зараз 
нема на книжному ринку. Хоч, з огляду на спішність, праця ця ні в якім разі не могла 
рахувати на те, щоб стати великим, так би мовити, академічним справочником, одначе 
вживалося всіх можливих заходів, аби словник дав досить повний, відповідно до свого 
завдання, лєксиконовий матеріал, провірений і виправлений згідно з біжучими вимогами 
що-до правопису та українського літературного слова. Взагалі кажучи, коли приступа¬ 
лося до складання цеї книжки, то малося на увазі, що це повинна бути робота, виконана 
екстрено й до того ще в несприятливих умовинах провінціяльної техники, в не мало 
обмежених рамцях, але все-таки досить докладна й можливо пильно оброблена. 

В основу словника покладено в значно змінених формі й кількости матеріал, який 
міститься в «Російсько-українськім словарі» М. Уманця й А. Спілки («Словарь росийсько- 
український», т.т. І—IV, Відень—Львів, 1893—1898 р.р.). Цей матеріал доповнено, 
наскільки вспілося, найбільш цінними й необхідними додатками зі словників проф. Є. Тим- 
ченка («Русско-малороссійскій словарь», т.т. І і II, Кіевь, 1897 г.) і Б. Грінченка («Сло¬ 
варь української мови — Словарь украинскаго язьїка», тт. І—IV, Київ, 1907— 
1909 р.р.), а також з де-яких термінологічних збірників та з власного запасу упорядників. 

Крім слів, з метою полегчити користування словником, в ньому подано також 
більш характерну й необхідну російсько-українську фразеологію, яку взято з тих же 
джерел, що й слова. 

Вважаємо незайвим подати де-які пояснення що-до правопису, додержаного в слов¬ 
никові. — Правопис, вжитий в цій книжці, є в загальних рисах той, який панує на Укра¬ 
їні переважно з 1905 року. З’окрема, що-до правопису слід завважити: а) Буква «ї» озна¬ 
чає тільки йотацію звука «і», а не й м’ягчення попередньої приголосної, як це ми бачимо 
в правописові галичан, в так званій «желехівці». Тому пишемо: мої і=мойі), їхати 
(=йіхати). заїзд (=зайізд~). її (=йійії і т. и. Слова ж дід І=дьід~). тінь (=тьіньІ. зілля (=зьілля). 
сіно (=сьіно1. ліс (=льіс). сніг (=сньіг). піна (=цьіна~) і т. и. пишемо з «і», так само, як і дім 
(=дьімї. тік (=тгікї. сизі (=сизьії. сік (=сьік). лійУ=л1ійї. ніч (=ньіч’>. КУПІ Г^купЧ-) і т. и., не 
відзначаючи таким способом на письмі м’ягких і твердих відтінків приголосних д. т. з. с. 
л. н. ц перед «і»; другими словами, і дід (=дьід). і дім (=дЧм). і тінь (=Тїнь). і тік (=тьік) і т. д. 
пишемо однаково з «і», не зважаючи на те, що в словах першої категорії звуки д. т. з. с. 
л. н. ц мають м’ягкий відтінок, а в словах другої категорії ті-ж самі звуки мають твердий 
відтінок. (По «желехівці» перша категорія пишеться з «ї»: дїд. тінь, зілля, сїно. лїс. сніг. 
піна, а друга з «і»: дім, тік, сизі, лій, ніч, куці, — б) Апостроф (’) кладеться й після губних 
та губно-зубних (б, п, м, в, ф), а не тільки після тих приголосних, котрі можуть мати й 
твердий і м’ягкий відтінок. Тим-то апострофом пишемо не тільки з’їзд, з’явише. під’ю- 
жувати й др., але й об’їхати, п’ять, м’ята, в’язати, ф'якер. ф’юкати і др. Після губних і 
губно-зубних апостроф кладеться з міркувань педагогічних, а також і практичних, щоб 
лекше було осягнути правильну вимову. — в) Показано знак м’ягчення (ь) в сполучен¬ 
нях: сїьїві. сїьімі. с(ь)пі. з(ьїві. коли тут «і» є секундарне з «Ь», а також і в сполученнях: 
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ц(ьїві. ц(ьїв’я. сїьїв’я. при чому знак м’ягчення взято в дужки — через те, що в останні 
часи на практиці в письмі він звичайно пропускається. Упорядники ж словника вважали 
не зайвим показати його хоч би й у дужках, бо це має значення для вірнішої вимови. 
Адже цілком зрозуміло, що не однаково треба вимовляти згадані сполучення звуків в 
таких словах: сьвіт і свій, сьміх і смілка, сьпів і спікся, зьвірь і звід. В словах — сьвіт. 
сьміх і зьвізь звук «і», який вийшов з давнього слов’янського «ятя» (Ь), м’ягчить «с» і «з»; 
в словах же — свій, смілка, спікся, звід — звук «і», який є секундарний з «о» та «е», не 
м’ягчить попередніх «с» і «з». — г) В питанню що-до правопису приставки «роз» перед 
к. п. т. ф. X. ш ч. ш. щ упорядники розійшлись: тоді, як один з них, Ф. Шумлянський, 
виходячи з того явища, що розвиток консонантизму української мови йде в напрямку 
до дзвінкости, обстоював, аби скрізь писалося «роз». — другий, С. Іваницький, стояв за 
форму «рос» перед к. п. т. йдучи в данім разі слідом за словником Б. Грінченка й виходячи 
з того переконання, що такий правопис цілком відповідає народній вимові. Погодилися 
на тім, що залишається правопис другий, за що відповідальність впадає на прихильника 
його. 

Крім правопису, слід звернути увагу на букви й склади, замкнені в дужки. З них 
особливо належить спинитися на слідуючих: «о» і «і», «у» і «в», «од» і «від», «ф» і «х», 
напр. в словах — нево(і)льник, во(і)льний, (у)взяти, від(од)криття, ф(х)утро. Почнемо з 
першої пари, тоб-то з «о» і «і». Хоч по силі фонетичного закону в українській мові основне 
«о» при збігу шелестівок (приголосних) переходить в «і», але це з’явище ще не в однаковій 
мірі сталося по всій Україні відносно де-яких слів; рядом, напр., з формою «невільник», 
«невільничий», «вільний» можна дуже часто чути форму «невольНик», «невольничий», 
«вольний». Одначе, беручи на увагу згаданий фонетичний закон переходу «о» в «і» при 
збігу шелестівок, слід давати перевагу формі з «і». — Звуки «у» і «в», а також склади — 
«од» і «від» вживаються в залежности від того, чи на шелестівку чи на голосівку кінчилося 
попереднє слово. Так, у виразах: «він узяв книжку», «він одкрив мені всю правду» — 
пишеться «у» і «од» в словах «узяв», «одкрив», бо попередні слова кінчають на шелестівку; 
у виразах же — «вона взяла книжку», «вона відкрила мені всю правду» в тих же словах 
пишеться «в», «від», бо попередні слова мають на кінці голосівку. — Букви «ф» і «х» 
можна вживати по власній уподобі. Можна писати і «футро» і «хутро», «фура» і 
«хура» і т. п. 

Ще скілька слів про наголоси. Хоч перед друкуванням словника й було вирішено, 
що український текст увесь повинен бути з наголосами, але на ділі, через техничні при¬ 
чини, подекуди не цілком вдалося додержати цієї постанови: залишилися без наголосів 
всі ті слова, де наголос припадає на «є» або «ї», а також і де-які з тих, в котрих наголос 
припадає на «і». Сталося це через те, що друкарні перших двох буков («є» і «ї») з наго¬ 
лосами зовсім не змогли дістати, а букви «і» (з наголосом) дістали не в належній кількості. 
Отже, в тих випадках, коли над словом не поставлено наголосу, але в ньому є одна з цих 
букв, тобто: «є», «ї» або «і», то наголос припадає на цю останню. 

Через ріжні непереможні причини, як з боку упорядників, котрим під час друкуван¬ 
ня словника прийшлося нарізно в віддалених пунктах працювати (один — у Кам’янці, а 
другий — у Вінниці), так і з боку друкарської техники у м. Вінниці, а також через при¬ 
пинення залізничного руху, страйки робітників і т. и., словник, на превеликий жаль, 
виходить в світ значно пізніше, ніж гадалося й обіцялося в оголошених від Подільської 
Губерніяльної Народньої Управи. 

Приносимо щиру подяку всім, хто допомагав нам в нашій праці по складанню й 
друкуванню цієї книжки. 

Сергій Іваницький 
Федір Шумлянський 

Вінниця на Поділлі. 
25/ХІІ 1918 р. 



Пояснення скорочень, ужитих в словникові 

анат. — в анатомії 

арт. — в артилерії 

астр. — в астрономії 

бот. — в ботаниці 

буд. — в будівництві 

військ. — військовий 

воєн. — воєнний 

Гал. — Галицьке слово 

грам. — в граматиці 

гірн. — в гірництві 

ґеоґр. — в географії 

д. — дивись 

друк., друкар. — в друкарстві 

ж. р. — жіночого роду 

зб. — збірне слово 

знев. — зневажливе 

з(ь)в. — з(ь)вірьок 

здр. — здрібніле слово 

зоол. — в зоології 

з рос. — з російської мови 

кам. — камінь 

ком. — комаха 

ласк. — ласкаюче слово 

мал. — у малюванні 

матем. —• в математиці 

мед. — медицйнське 

мех. — в механиці 

мисл. — у мисливстві 

мінер. — в мінералогії 

мн. — множина 

м. р. — мужеського роду 

муз. — в музиці 

напр. — наприклад 

поб. — побільшене слово 

присл. — прислівник 

пт. — птах 

росл., рос. — рослина 

р., р. від. — родовий відмінок 

серед, р. — середнього роду 

сп. р. — спільного роду 

стар. — стародавнє слово 

теол. — теологічний 

торг. — у торгівлі 

фіз. — у фізиці 

хем., хим. — в хймії 

хир. — в хирургії 

церк. — церковне 

церк.-сл. — церковно-слов’янське 

— Рисочка заступає початок слова або й 

ціле слово 
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Нова друкарня Пойлішер. 
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11 Азбука 

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ словник 

А. 

А, а — Па, але; 2) га? га! чого? а! о! е! 
еге! 

Аа! — гай! гай!; 2) ну! ну-ну! 
Аба — габа 
Абажурь — абажур, кльош, дашок 
Абонементі — передплата, підписка 
Абоненті — передплатник, підпйсчик 
Абонироватіси — підписатися, передпла¬ 

тити , 
Аборигени — тубільці 
Абрикосовий — морелевий, жерделевий 
Абрикосі, рос. Агтепіаса уи!§агіз — 

мороля, жерделя 
Абрисі — обрис, рачерк 
Абсенті — полинівка 
Абстракція — абстракція, уявність 
Абсурді — бридня, дурниця 
Аванзала — передзаля, аванзаля 
Авангардний — передовий, авангардбвий 
Аванпості — аванпост, передова варта 
Авантажний — показний 
Авантюристі — пройдйс(ь)віт 
Августі, (місяць) — август, серпень 
Августійший — найясніший 
Авдотіка — І) пт. Оесііспепиїх сгеріїапз — 

Кулик болотяний, великий і ІЛрира 
Ерорв — бдут чубатий; 2) рос. Тгоіііиз 
еигореиз — вовчий копит, вовча лапа, 
волове око, прикрйт 

Аверьяні, рос. Уаіегіапа оГПсіпаїів І... — 
стоян, смердючка 

Авосі — може, ачей, чень. — На авось — на 
одчай, навмання, наосліп 

Авосі-либо — може такй 
Аврані, рос. Сепіаигеа іасеа — наголо- 

ватки, сердбчна трава, синеголбв. — 
А. Диній, Огаїіоіа оГГісіпаїіз — золото- 
тйсячник, дрислйвець 

Аврикула, рос. — первоц(ь)віт 
Аврора — аврора, рання зоря, с(ь)вітова зо¬ 

ря, ранішня зоря, зірнйця 
Авринь, рос. Ьешпа — ряска 
Австрієць, австрійскій, Австрія — австріяк, 

австріяцький, Австрія 
Автографі — автограф 
Автократія — самовлада, самодержавство 
Автоматі — автомат, саморух 
Автономія — автономія, самоуряд 
Автономний — автономний, самоурядний 

Авторі — 1) автор, письменник; 2) творець 
Агенті — агент, агент 
Аглицкая мята, рос. МепіЬа рірегіїа — хо¬ 

лодна мята 
Агнець — 1) ягня, ягнятко; 2) агнець 
Агница — ягнйця, ягнйчка, ярка 
Аграрний — земельний,аграрний 
Агроиомическій, агрономія — агрономічний, 

агрономія 
Агу — агу, агусі, агусеньки 
Адажіо, муз. — повагом, поволі 
Адалень, рос. ИіпірНеа аІЬа — латаття, біле, 

жіноче латаття, МирЬаг Іиіеит — 
жовте латаття, глечики, водянйй 
мак, (квітки сеї рослини) — бабкй, 
(брощ) — збанок, (листя) — капелю- 
ші, (корінь) — товстун 

Адалимь, рос. Тиггіїих §1аЬга Ь. — пужник 
Адамантовьій — діамантовий 
Адаманті — діямант 
Адамова борода, рос. Сепіаигеа $саЬіо$а — 

волошки 
Адамова голова,трава, рос. Сургіребіит 

Саісеоіит — жовті зозульки, чере¬ 
вички, зозулині черевйчки 

Адамово яблоко — 1) рос. Руги$ Маїиз рага- 
сіізіаса — райське яблуко; 2) анат. 
СагІі1а£0 ТЬугеоісІеа — кадйк, гор¬ 
лянка ' 

Адвербіальний — прислівний 
Адвокаті — адвокат, (глумливо)—брехунець 
Адовь — пекельний. — Отродье адово — 

пекельне кодло 
Адонисі, рос. Асіопів уегпаїіз — горйц(ь)віт, 

тйрлич. — А. аиіошпаїіз — павлйні очі 
Адресовать — адресувати 
Адресоваться — удатися, звернутися, обер¬ 

нутися 
Адскій — пекельний 
Адь — пекло 
Адьютанть — осаул, осавула 
Адюльтері — 1) чужолбжство, перелюбство; 

2) чужолбжник, перелюбець 
Ажно — аж, що аж, аджеж 
Ажурний — мережчатий, дірчатцй 
Азартничать — азартувати, кипіти, запа- 

лятися 
Азбука — 1) азбука; 2) граматка, букварь, 

абетка 
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Азбучньїй — азбуковий, абетний 
Аирь, рос. Асогиз саіатиз — татарське 

зілля, аєр, гав’яр, явір, лепеха, ле- 
пешнйк 

Аистовь — буслячий, чорногузячий, ле¬ 
лечий 

Аисть, пт. Сісопіа аІЬа, С. пі§га — бусел, 
боцюн, бузько, чорногуз, лелека, 
(самчик) — лелечич 

Ай — ой, ай 
Ай-да — от-так 
Айва, рос. Субота уці^агіз Регз. — айва, 

гдуля, гунь, квіт, пйгва 
Акварель — аквареля 
Акать — акати 
Аклей, рос. Аяиі1е§іа уи1§агіз — голубки, 

дзвіночки, орлики, оксамит 
Аккомнанименть, аккомпанировать—супро¬ 

від, пригравання, пригравати 
Аккуратньїи — 1) акуратни(і)й, справний; 

2) чепурний, охайний , 
Аконить, рос. Асопііцш — царь-зілля, царь- 

трава, чорне зілля 
Акридьі — сарана 
Акрополь — вйшгород, акропіль 
Аксамить — оксамит 
Аксессуарьі — додатки, додаткові речі, при- 

ча(и)ндали 
Актерь, актриса — артйст(а), артйстка, ак- 

т(ь)орка, акт(ь)ор 
Акть — }) дія;,2) акт, с(ь)в,яткування; 

3) дія, поділ; 4) акт, папір, грамота, 
шпарґал 

Активность — актйвність, чйнність 
Акула, риба Зяиаіиз — акула, морська 

собака 
Акулннка, рос. УегЬазсиш ЬусЬпіІіз — ко¬ 

ров’як, заяче ухо, дивина 
Акушерка — повитуха, сповитуха, акушерка 
Акушерствовать — акушерити, бабити, ба¬ 

бувати 
Акушерь — акушер, бабич , 
Акценть — 1) акцент; 2) вимова, говірка 
Акцентуація — наголошування 
Аладья — блинець, млинець, сластьбн 
Алальїка — гаркавий, гаркуша 
Алебастровий, алебастрь — любайстровий, 

любайстер, любастер 
Алей — олія 
Алембикь — лембик 
Аленькій — червоненький 
Алехонекь, алешенекь — червонісінький, 

зовсім червоний 
Али — чи, або, хіба 
Алифа — олія (на краски) 
Алканіе— 1) голодування, голод; 2) жадан¬ 

ня, жага 
Алкать — 1) голодувати; 2) жадати, праг¬ 

нути 
Алкоголь — спірт , 
Алкоголометрь — спіртомір, вовчок 
Аллебарда — келеп , 
Аллебардникь, рос. Ігіз — півники 
Аллея — алея, вуличка 
Аллюрь — хода 
Алмазь — діямант, алмаз 
Алмазникь — діямантник 
Алость — червоність 

Алтарньїй, алтарь — вівтарний, вівтарь 
Алтей, рос. АІіЬеа оГГісіпаїіз — калачики, 

проскурки, проскурняк 
Алтьінникь — 1) грйвня, шостак; 2) скупер¬ 

дяй, жмикрут 
Алтьінь — д. Алтьінникьі 
Алчба — 1) голодування; 2) жадоба, несить, 

несйтство 
Алничать — несйтитись 
Алчность — несйтість, пажерливість 
Алчньїй — несйтий, ненажерливий, пажер¬ 

ливий, жаденний 
Альїй — червоний 
Альїрникь— 1) дурйс(ь)віт, шахрай; 2) гли¬ 

тай, жмикрут 
Альтничать — дурити, шахрувати 
Альоомь — альбом 
Альбуминь — білковина, білок 
Альковь — валькір^ ванькй(і)р 
АлІть, ся — червоніти, ся 
Алфавить — азбука, ал(ь)фабет, абетка 
Алюминій — глйнець 
Алюминіевьій — глинцьовий 
Аляповатость — незугарність, незграб¬ 

ність, (про малювання) — ляпанйна 
Аляповатьій — незугарний, незг(ґ^рабний, 

(про малювання) — ляпаний 
Амаранть, рос. Атагапіиз сапсіаіиз — кра¬ 

са, щирйця, лисичі хвостгі. — А. геїго- 
Пехиз І. — щириця, волохач. — А. ра- 
пісиїаіиз — васильки, червоний щир, 
садова щрриця, щирець^ 

Аматерь — ласій, ласун, ласий 
Амбарь — домбра, хлібнйця, житовня, 

шпихлір , 
Амбиція — гонор, амбіція 
Амбра — пахощі, амбра 
Амбразура — бійнйця 
Амбровьій — пахучий, пахнючий, запашний 
Амвонь — амбона, казальнрця 
Аминь — 1) так, правда, амінь; 2) кінець 
Амміакь —•. амогряк 
Амнистія — амністія, помилування 
Амуниція — амунйція 
Амуриться — женихатися, залицятися, ли¬ 

цятися, амуритися 
Амурьі — амури, женихання, залицяння, 

зальоти 
Амшаиикь — омшаник, темник , 
Анагодни, анадьісь — недавно, допіро(у), 

сими днями 
Анализировать — роскладати, розбирати, 

аналізувати , 
Анализь — росклад, розмір, аналіз(а) 
Аналогрческій — аналогічний, схожий, по¬ 

дібний 
Аналогія — аналогія 
Анархія — безправ’я, безурядця, безладдя, 

розрух, анархія 
Анатомировать -— потрошити, требушйти, 

пороти, різати, анатомувати 
Анахореть — анахорет, скитник, одлюдник, 

пустельник 
Анаеема, аиаеемскій — анахтема, анахтем¬ 

ський 
Ангажировать — ангажувати, запрошувати 

в танець 
Ангелика, рос. Ап§е1ісо — дягиль, дзенгель 
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Ангелочекь — янголя, янголятко 
Ангель — янгол. Ангель за трапезу! — Хліб 

та сіль! — Ангель тьмьі — злий дух, 
нечистий 

Ангельскій — янгольський, янголйни(і)й 
Ангельчикь — д. Ангелочекь 
Англичанинь, не, англірскій — англичанин, 

англичани, англієць, англичанський, 
англійський, аглицький. — Днглій- 
ская болізнь, гасЬііиз — одміна 

Анданте, муз. — повагом, помалу 
Андрогннь — двоєнастий 
Андронь — коряк, корець, черпак 
Анекдоть— 1) анекдот; 2) вигадка, побре¬ 

хенька, (правдоподібна) — можебй- 
лиця 

Анемическій — малокровний 
Анемія, мед. Апегпіа — малокров’я, бліднйця 
Анемометрь — вітромір 
Анемонь, ррс. Апешопе — сон, сон-трава, 

сон-зілля , 
Анисовка — ганусівка 
Анисовьій — ганусовий 
Анись, рос. Рігпріпеїіа Апізшп — ганус 
Анитовьій — кроповий 
Анить, рос. АпеїЬиш ^гауеоіепз — кріп, укріп 
Анка, пт. Согуиз топесіиіа — галка, галич 
Аннальї — літопис 
Анонимньїй — без’іменний, анонімний 
Аналисть — літописець 
Антагонисть, антагонизмь — супротивник, 

протйвенство, ворожість 
Антарктическій — південний, антарктйчний 
Антидорь — дара, антидор ( 
Антикь — старовина, старос(ь)вітчина, ан- 

тйк 
Антилопа — сарна, сайгак,.дйка коза 
Антипасха — провідна неділя 
Антихристь — анцйхрист, антихрист 
Античньїй — стародавній, антйчний, ста- 

ровйнний ( 
Антракть — антракт, межидія, перерва 
Антропофаги — людоїди 
Анчоусь, риба Еп§гаи1із епсгазісйоїиз — 

хамса 
Ань — аж, але 
Анютиньі глазки, рос. Уїоіа Ігісоїог — брат¬ 

ки, братчики, брат та сестра, пол.у- 
ц(ь)віт, полуц(ь)вітки, Іван та Марія, 
зозулинічеревйчки 

Апартаменть, ьі — кімната, с(ь)вітлйця, 
кімнати, горниці, покої 

Апатическій, апатичний — апатйчний, бай¬ 
дужий, млявий 

Апатія — апатія, байдужість, млйвість 
Апеллировать — апелювати, подавати на 

пересуд 
Апелляція — апеляція, пересуд 
Апельсинь, рос. Сіїгиз аигапПит — поме- 

ранча, померанець 
Аплоднровать — плескати 
Аплодисменти — оплески 
Апологія — оборона, апологія 
Апоплексія, апоплексическій ударь, мед. 

Ароріехіа — грець. — (А щоб тебе 
грець побив!) 

Апостать — недовірок, єретйк 

Апостема, мед. АЬзсеззиз — чиряк, чйрька, 
чйрка , 

Аппарагь — апарат, пристрій 
Аппетитньїй, но — апетйтний, смашнйй, до 

смаку, у смак, смашно 
Аппетнть — апетйт, (болізний)—їсговець. — 

Аппетита нЬть — не їсться, на їду не 
йде, на їдло не бере, охоти нема. —- 
Сь аппетитомь — до смаку, у смак 

Апрільскій — апрільський, квітн(ьо)евий, 
ц(ь)вітн(ро)евий ' 

Апріль — апршь, квітень, ц(ь)вітень 
Арава — юрба, сйла, юрма, тиск, зг(ґ)рая 
Арапникь — гарапник, малахай 
Арапь — араб, мурин 
Арба — гарба 
Арбузець, арбузикь — кавунець, кавунчик 
Арбузньїй — кавуновий, кавунячий 
Арбузь, рос. СисигЬіїа сіїгиііиз — кавун 
Аргамакь — румак 
Аргументь — довід, доказ 
Арена -— 1) арена; 2) (бою) — бойовище, 

поле, тічок; 3) (бігу) — біговисько 
Аренда — П оре(а)нда, посесія; 2) рата, 

чинш (за землю) 
Арендаторь—ор(а)ендарь, рандарь, посесор 
Арендньїи — орендний, посесійний 
Арендная плата — рата, чинш 
Арендовать — 1) наймати, ор(а)ендувати, 

брати в посесію; 2) держати, тримати 
посесію 

Ареометрь — вовчок 
Арепейникь, арепья, рос. Сапіииз — реп’ях, 

будяк, колюх 
Арестантская — арештанська, рештарня, 

буцегарня, хурдйга, темна, холодна 
Арестантскіи — арештанський 
Арестанть — арештант, невольник, в’язень 
Арестовать — 1) арештувати, забрати; 

2) поцінувати 
Аресть — арешт 
Аржанець, рос. РЬ)еит — житниця, Р. рга- 

Іепзе — пирій, ржанець 
Аржанище — житнище 
Аржаникь, рос. Р1апІа§о Ьапсеоіаіа — по¬ 

дорожник, попутник, ранник, стягач, 
порізник, собачі язички. Д. під сл. 
Аржанець 

Аржанои — жйтний, житній, жйтяний 
Арженуха — житній хліб 
Аристократическій— 1) аристократичний, 

шляхетський; 2) вельможний, пан¬ 
ський 

Аристократія — 1) аристократія, шляхет¬ 
чина; 2) панство, шляхецтво 

Аристократь — аристократ, пан вельмож¬ 
ний, дука 

Ариеметика — арих(т)метика 
Арія — арія, с(ь)пів 
Арка — арка, дуга, лука. — (Зроблений ар¬ 

кою) — дужний ( 
Аркань — 1) аркан; 2) припін, прив’язь 
Аркебуза — гаркебуз, самопал 
Арматура — 1) зброя, броня, оружжа; 2) ар¬ 

матура , 
Армія — армія, військо 
Армякь — свіїта, свитина, сіряк, сірячина 
Армянинь — вірмен, армен 
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Армянскій — вірменський, арменський 
Арнаутка — 1) (жінка) — арнаутка; 2) (пше¬ 

ниця), Тгіїісиш (уи1§аге — арнаутка, 
білотурка, гарнівка 

Ароматнческнй, ароматний—запашний, паху¬ 
чий, пахнючий, духовитий, пашнйи 

Аромать — пахощі, пах, дух 
Аронникь, рос. Агат тасиїаіит — козяча 

борода 
Аронева борода, рос. 5ахіГги§а загтеп- 

Іоза — венерині коси 
Арса, арсь, рос. Іипірегаз соттипіз — яло- 

вець 
Арсеналь — 1) арсенал; 2) пушкарня 
Артачнться — норовйтися, опинатися 
Артель — артіль, (у рибалок) — ватага, (у 

чумаків) — валька , 
Артельщикь — 1) артільщик, спільник (якої 

артілі); 2) отаман (артілі) 
Артиллеристь — гармаш, пушкарь 
Артиллерия — артилерія, армата 
Артисть, ка — 1) артист(а), ка; 2) митець, 

мистець, мастак, майстер, штук- 
майстер 

Артишокь, рос. Супага Зсоїутиз — карчох 
Артось — артус, дарнйк 
Арфа — 1) (муз.) — арфа; 2) грохот, рахва 
Арфисть, ка, арфянка — арфяр, арфярка 
Архалукь — каптан 
Архаровець — ледащо, непутящий, шйбе- 

ник; обідранець, обшарпанець 
Архивь — архив 
Архипастьірь — владйка, архипастирь 
Архитекторь — архитектор, будівнйк, бу¬ 

дівничий 
Архитектура — будівнйцтво 
Архієрей — владйка, архирей 
Арчакь — лука (біля сідла) 
Аршинникь — 1) крамарь; 2) шахрай 
Аршипничать — крамарювати 
Аршинньїй — аршиновий 
Аршині, — аршйн. — Мірять ра свой ар- 

шинь — на свою мірку міряти 
Аскеть — скйтник, одлюдник, пустельник 
Асмодей — злий дух, сатана 
Аспарагь, рос. Азрага^из — шпарага, за¬ 

ячий холодок 
Аспидньїй — грйфельний. — Аспидная до- 

ска — грйфельна дошка, тавлетка 
Аспидскій — гаспидський 
Аспидь — 1) змія, На)е, СоїиЬег Ьа)е, На)а 

— гаспид, (про чоловіка — злий, ли- 
хйй) — гаспид; 2) грифель 

Ассигновать— 1) асигнувати, призначити; 
2) дати квиток на гроші 

Ассимилировать — асимілювати, привподо- 
бляти, вподобляти , 

Ассимиляція — асиміляція, вподібнення, 
привподоба 

Ассоціація — асоціація, товарйство, артіль 
Астма, мед. — задуха, дйхавйця, ядуха 
Астра, рос. Азіег — гайстріа, гайстер, 

зи(і)мнйк, п’ятаківці, айстра 
Астрагаль, рос. Азіга^аіиз — богородишна 

трава 
Астрологь — астролог 
Астролябія — верцадло, астролябія 
Асфальть — смола жидівська, осфальт 
Ась — га?, що?, а що? 
Атава — отава 
Атака — атака, напад 
Атаковать —атакувати, нападати, кйдатися 

на кого, вдарити на кого 
Атаманскій — отаманський, отаманів 
Атамань — отаман, (зб.) — отамання, ва¬ 

таг, ватажок 
Атаманствовать — отаманувати 
Атанде — трівай, почекай, годі, а зась, а 

дзусь 
Атеизмь — безвір’я, невірство, безбожність 
Атеисть — невіра, безбожник, атеїст 
Атериика, рос. Агіегіпа рапііса — катерйнка, 

дугулька 
Атлась — отлас, саєта, єдваб 
Атлеть — велетенр, велет, дужак 
Атмосфера — повітря, воздух, атмосфера 
Атрибуть — причандал. — Атриоутьі 

власти — клейноди, знаки 
Аттестать — с(ь)відоцтво, атестат 
Азростать — аеростат, бальон 
А ту! — тю-тю!, кусі, гуджга, гйдж(г)а, утю, 

гутю 
Атукать — тютюкати, гутюкати, цькувати 
Ата, атенька — тато, татусь, батенько 
Ау! — агу! агов! го-го! 
Аудиторія — авдиторія, слухальня 
Аудиторь — авдйтор 
Аукать, ся — гукати, одгукуватись; пере¬ 

гукуватись. — Каково аукнетея, тако- 
во и откликнетея — як гукаєш, так і 
одгукується 

Аукціонь — поторжка, ліцитація. — 
Продать сь аукціона — продати з 
молотка 

Афеня — кацап, рознощик, щетйнник 
Афера — гешефт 
Аханьки — лйшенько! 
Аханье — охання, охи 
Ахать — 1) охати, зітхати; 2) дивуватися, 

лякатися , 
Ахинея — дурнйця, бридня, нісенітниця, те¬ 

ревені. — Ахирею нести — теревені 
правити, нісенітницю плести, дурни¬ 
цю верзтй, ка’зна що патякати 

Ахти! — охГ лишенько!, гай-гай! •— Ему не 
ахти — йому не дуже добре, не со¬ 
лодко, не мед 

Ахь! — ох!, ой!, ах! 

Б. 
Ба! — ач!, чи-ба!, чи ти ба! 
Баба — 1) (мати батькова або матери і 

кожна стара жінка) — баба, (здр.) — 
бабка, баоуся, бабуня, бабуля, бабу¬ 
сенька; 2) (чия жінка) — жінка, (мо¬ 
лода) — молодйця, (здр.) — жіночка, 

молодйчка; 3) (кожна жінка) — жінка, 
баба; 4) птиця геїекапиз — баба пти¬ 
ця; 5) паска, папушник; 6) журавель 
(коло кирниці); 7) (комаха) — бабка, 
бабич; 8) баба, довбня, довбешка 

Бабахнуть — бухнути, гепнути, брязнути 
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Бабахь — бух, геп, брязь 
Бабенка, бабеночка — молодичка, жіночка 
Бабень — бабій, бабич 
Бабить — бабувати, бабити 
Бабища — бабега, бабище 
Бабій — 1) жіночий, жіноцький; 2) бабин, 

баб'ячий, бабівськйй 
Бабій зубь, гриб Бсіегоііиш сіауиз — ріж¬ 

ки, чорні ріжки, (гал.) — матка, ста¬ 
рий хліб 

Бабій умь, бабій разумь, рос. ОурзорЬіІа 
рапісиїаіа — перекотиполе, покоти¬ 
поле, катун , 

Бабье літо — бабине літо 
Бабьи зубья, рос. Оепіагіа — зубнйця, жи¬ 

вець, ясенець 
Бабьи немочи — примхи, вередування 
Бабьи румяна, рос. Еспіиш Опозта — 

краснокоршь, красний корінь, гро- 
мовйк,шарило 

Бабка — 1) д. баба; 2) лікарка, зцахарка, 
шептуха; 3) (в дитячій грі кісточка) 
— бабка, паця, (та, що нею б’ють) — 
битка, (налита оливом, свинцем) — 
олив’янка, свинчатка; 4) бабка (кіль¬ 
ка снопів льону або коноплі, по¬ 
ставлених сторч, брусок гострити 
косу і т. д.); 5) рибка ОоЬіиз — бичок 
(на Бузі, Дністрі і Дніпрі і під Оде¬ 
сою): ОоЬіиз те1апо5Іоти$ — губань, 
О. тагтогаїиз — бичок, цуцик, О. 
Пішаїіііз — б. гонець, О. рІаШсерЬаІиз 
— головань, головач, О. Тгаиіуеиегі 
— б. горлач, О. шеіапіо Раїї. — б. ко¬ 
валь або чорний, О. Яаіап — ротань; 
6) рос. Ріапіацо агепагіа — бабка 
трава, хмелик 

Бабничаиье — бабування 
Бабннчать — д. Бабить 
Бабочка — 1) Раріїіо — метелик, мути(е)ль. 

— Ночная бабочка, РЬаІаепа — по- 
лунбшник 

Бабукь, звірьок, Оіри$ )аси1из — землянйй 
заєць 

Бабушка — бабуся, бабусенька, бабуля, 
бабуня 

Бабушкинь — бабин, бабусин, бабунін 
Бабье — жінкй, жіноцтво, жінота, бабй 
Бабьі, сузір'я Плеяди — Волосожар, квоч¬ 

ка, квочка з курчатами 
Бавушка — забавка, вйграшка, цяцька 
Багажь — багаж, клунки, пакунки, ван¬ 

таж 
Багорь— 1) ком. Сосиз — червець; 2) (краска) 

— маній, червець, кармазйн, оакан 
Багорь — пішня, гак 
Багрецовьій — 1) червчастий, червонястий, 

бакановий; 2) кармазйновий 
Багрець — червець, кармазйн ( 
Багрить, баїриться — червонйти; червоніти 
Багровина — синяк, басаман 
Багровіли — червоносйній 
Багровіть, багрілі, — д. Багриться 
Багрянець — червінь, -веню 
Багряница — багрянйця, червенйця 
Багряний — червоний 
Багульникь, рос. — 1) Бесіит раїизіге -- 

головолом, болотник; 2) Брігаеа ІЛта- 

гіа —- гірошник, огірошник, бузина 
болотна, жаб’ячі конопельки, кашка, 
медуниця 

Бадаржань, рос. Боїапшп теїоп^епа — ба¬ 
клажан (синій), Ьусорегзісит е$си- 
Іепіит — помідбр(а) 

Бадейщикь — бондарь 
Бадья — 1) відро, цебер, цебро; 2) балія, 

балія, шаплйк, (в котрцх рознощики 
продають рибу); 3) діжка, кадовб, 
(для меду, частіше з липи) — лйпів- 
ка; 4) рос. ТурЬа — рогіз, рогоза, 
кіях, кіяхй, султанчики, палкй 

Бадьянь, рос. ІПісит апізаіит — бодяц. 
Б. дикій, Оісіашпиз аІЬиз —ломиніс 

Бадяга, губка Броп^іа або Вобіа^а Пиуіа- 
Ііііз еі Іакизігіз — бодяга, водяна губ¬ 
ка, надошник, ладожник 

Бадяжникь — жартун, веселун, кумедник, 
с(ь)міхун; базікало 

Бадяжничать — жартувати, пустувати, кри- 
вйтися, кумедничати, базікати 

База — база, основа, підстава, підвалина 
Базарить, базарничать — базарювати 
Базарь — базар, торг, торжок, місто, 

рйнок 
Базилика — 1) церква (особливого буду¬ 

вання); 2) рос. Осішит Ьазіїісит — 
васйльки, душисті, церковні ва¬ 
сильки 

Баиваться — боятися, страхатися, потер¬ 
пати 

Баиньки — спатки, спатоньки 
Байбакь — 1) звірьок Агсіотуз ЬоЬае — 

ба(й)бак; 2) лежень, ледарь, ледащо; 
3)бурлака; 4) колода, оцупок 

Байбачій — байбаковий 
Байдара — човен, байдак 
Байка — 1) казка, байка, приказка, пісень¬ 

ка (колискова); 2) бая, байка (тка¬ 
нина) 

Байковий, байчатьій — баєвий 
Байчивьій, байщикь.— балаклйвий, бала¬ 

кучий, балаклій, говіркйй, щебетун 
Бакалаврь — бакаляр 
Бакалда, бакалдина — бакай, ковбань, ков¬ 

баня , 
Бакалейникь — бакалійник 
Бакалейньїй — бакалійний 
Бакалейщикь — бакалійщик 
Бакалея — бакалія 
Бакенбарда, бакенбардь, частіше мн. ба¬ 

кенбарди — бакирі, бурці, баки 
Баклага— І) боклаг, ба(о)клажок, банька, 

барилко; 2) мазнйця 
Баклажань — д. Бадаржань 
Баклань— 1) водяна птиця РЬаІасгосогах; 

2) колодка, штурпак, оцупок, цуру¬ 
палок; 3) головань, головатий 

Баклуша — 1) Бить баклуши—байдики бйти, 
байдикувати; 2) колесо (чавунне, 
гідравлічне); 3) тарілкй (муз.) 

Баклушникь, ца — ледарь, ка, лодарь, ка, 
ледащо, ледащйця, байдикун 

Бакулить — балакати, бдзікати 
Бакуня — балясник, базікало 
Бакча — баштан 
Бакчевикь, бакчевпикь — баштанник 
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Бакчевой — баштановий 
Бакшинь — гостинець, могорич, басарйнка, 

базарйнка; хабарь 
Балабонить—дзвонйти, брехати, розбріху- 

вати 
Балаганний— 1) ятошний; 2) кумедіянський 
Балагань,— 1) ятка; 2) землянка, намет, 

курінь 
Балагурить — базікати, балакати, шутку- 

вати, пустувати, жартувати 
Балагурство — балачка, базікання, балянд¬ 

раси, жартування 
Балагурь — базікцло, баляндрасник, цоко¬ 

тун, торохтій; веселун, жартун, ку¬ 
медник 

Балакирь — глечик, горщик (на молоко) 
Балалайка — балабайка, балалайка 
Балансировать— 1) рівноважитися, балан¬ 

сувати; 2) танцювати (на канаті) 
Балансь — 1) рівновага, бала(я)нс; 2) ба¬ 

ланс, обрахунок 
Баласть — тяга, савур, груз 
Баластить — ладувати, оаластувати 
Балахвость — волоцюга 
Балахонь — балахон, хламйда, халат 
Балбесничать —лодарювати, байдики бйти, 

байдикувати 
Балбесь — бел(ь)бас, бецман, лодарь, ледарь 
Балбешка — оцупок, штурпак, цурупалок 
Балда — 1) гуля, ґуля (на дереві); 2) довб¬ 

ня; 3) молот (ковальський); 4) бов¬ 
дур, гевало 

Балдань, рос. ЯЬатпиз Ггап§и1а — жостір, 
жостер 

Балдахинь — балдахйн, намет 
Болдріань, болдьірьянь, рос. Уаііапа оґГісі- 

паїіз — рвер’ян, одхасник, чортове 
ребро, бісове ребро, стоян, дідьче 
ребро 

Балентрясьі — 1) баляси, баляндраси; 2) вй- 
гадки,витребеньки 

Балка — 1) бріус, (під стелею) — сволок, 
(тонший під стелею) —трям, трямбк, 
(між кроквами) — банта, бантина; 
2) балка 

Балконь — ґанок, вишка 
Баллотировать, ся — голосувати, ся 
Баллотировка — голосування 
Балль — 1) (при голосуванні) —- голос, жереб, 

жеребок; 2) од(від)мітка, бал, нотатка 
Балмошньїй — нерозсудливий, необачний, 

пустотлйвии, вітрогон 
Балмошь — дурнйця, дурощі, дурість 
Баловаїшьій — баловании, мазаний, пеще¬ 

ний 
Баловаиье — мазання 
Баловать, ся — 1) пустувати, жирувати; 

2) мазати, пестити 
Баловень — пестун, милованець, (про дітей) 

— мазун, мазунчик, мамій, мазаний 
пиріжок, мазепа, (в їді) — пшенйш- 
ник , 

Баловникь, ца — 1) мазій, ка; 2) пустун, ка, 
пустушка, жирун, ка, брикун, бри- 
кунець 

Баловство — 1) пустування, пустота, пу¬ 
стощі; 2) мазання, потурання 

Баль — баль, бенкет, вечернйці. — їздить 

по баламь — балювати, балувати, 
бенкетувати 

Бальї — баляси, баляндраси. — Точить ба¬ 
ли — баляси, баляндраси точйти, 
правити 

Бальзаминь, рос. Ішроііепз Ьаїзатіпа, І. 
поіі те Іапцеге — не руш мене, роз- 
рйв, черевички Божої матері 

Бальзамировать, ся — бальзамувати, ся, 
мастйти, ся 

Бальзамическій — бальзамовий, запашнйй, 
пахнючий 

Бальзамь — бальзам, живнйна 
Бальний — балковий 
Балюстрада — баляси 
Балясина — баляса (стовпик в балясах) 
Балясникь — балясник 
Бамбай, рос. Уаіегіапа биЬіа — адамове 

ребро, чортове ребро 
Банда — банда, ватага, зґрая 
Бандероль — перепаска, оандероля 
Бандить — бандйт, розбійник, розбишака, 

харцйз, харцизяка, (в Карпатах) — 
опрйшок 

Бандурить — брйнькати 
Банить, ся — банити, ся, мйти, ся 
Банка — банька, слойка, слоїк, (з бляхи) — 

бляшанка, пушка 
Банкеть — бенкет, учта 
Банкротиться — банкрутувати 
Банкь — банок , , 
Банникь — 1) мітла, віхоть, щітка (задля 

чйстки гармат); 2) віник (в лазні) 
Банний —лазневий, банковий.—Присталь, 

как банний листь — причепйвся, як 
смола 

Баночньїй — баньковий, слоїковий 
Баить — бант, (на взір квітки) — квітка, 

(на взір метелика) — метелик 
Банщикь — лазник, лазнюк, баньщик 
Баня —лазня, баня 
Барабанить — барабанити, тарабанити, 

торохтіти 
Барабань — барабан, тарабан 
Барабанний — барабанський 
Барабошить — куйовдити, кудовчити, ко¬ 

лошкати, роскидати, перевертати 
Баракь — курінь, байрак 
Баранець— 1) рос. Бусоробіиш сауаіит — 

дереза; 2) рос. Рптиіа оНїсіпаїіз — 
проліски, просерен, первоц(ь)віт, ме- 
дянйк, медяничкй, медянйк-зілля, 
божі ручки, сорочі лапкй, лісове зіл- 
лр, котики, (гал.) — ключики, куку- 
річка, гадйнниця 

Баранина — баранина, овечина, махан 
Бараній — баранячий. — Согнуть вь бара- 

ній рогь — в дугу зігнути, на порох 
стерти 

Баранка, мн. баранки — 1) бубличок, бублич¬ 
ки, обарйнок;2)калачик, баранець 

Баранокь — гй(є)мбель 
Баранчикь — 3) рос. СІесЬота Ііебегасеа — 

котики, лісова м’ята, росхіднйк, 
шандра 

Барань — 1) баран, (здр.) — баранець, (вйха- 
лашании) — валах, скіп, (на плід! — 
авряк, (круторогий) — кручак, (дй- 
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кий) — тур; 2) бараняча шкура, смух, 
смушок; 3) коло(и)воро(і)т; 4) глечик 
(з двома носиками) 

Барахтарься — 1) вовтузитися, порпатися, 
тріпатися; 2) боротися, борікатися 

Барашекь — 1) баранець, баранчик, ягня, 
ягнятко; 2) пт. Бсоїорах — баранець, 
вівчарик, баранчик 

Барашки — 1) кучері; 2) зайчики (білі 
хвильки на воді); 3) баранці (куче¬ 
ряві хмарки); 4) бруньки, котики (на 
вербі то-що) 

Барашковьій — баранячий, ягнячий, (про 
смух) — смушевий, смушковий 

Барбарись — рос. ВегЬегіз уи1§агіз — байба¬ 
рис, кислянка, кваснйця 

Барвена, риба Миіиз ЬагЬаІиз — барбун, 
бароуля 

Барда — барда 
Барденьїй, бардовий — бардовйй 
Бардь — кобзарь, бандурйста, бандурйст, 

бандурник 
Баре — панй, панство, панва, панове 
Барельефь — горорізьба 
Баржа — баржа, байдак 
Бариновь — панів, панський 
Баринокь — панок, (мн.) панкй 
Баринь — пац, (з дрібного панства) — 

панок, підпанок, полупанок, (з му¬ 
жиків) — недбпанок. — Большой ба¬ 
ринь — пан на всю губу 

Баритонь — баритон, підбасок 
Бариться — паніти, удавати пана, пано- 

шитися 
Баричь — 1) панйч, панйчик, панйченько 
Барка — барка, байдак 
Баркась — баркас, дуб, шаланда 
Баронесса — баронбва 
Барочний — баидакбвий 
Барская спесь, рос. ЬусЬпіз сЬаІсебопіса — 

зіркй, зірочкй 
Барскій—панський, панів. — Барское дитя — 

паня, паненя, (мн.)—панята, паненята 
Барство — панство, панування 
Барствовать — панувати, паном жйти 
Барсукь, зв. Меіез Іахиз — бурсук, харсун 
Барсучій — бурсукбвий, харсунбвий 
Бархань — кучугура 
Бархатець — 1) здр. с. Бархать; 2) рос. Та- 

еіез раїиіа — чорнобрйвці, чорно- 
рйвець, оксамйт 

Бархатка — 1) оксамйтка; 2 ) рос. Веіііз ре- 
геппіз — стбкроть, стокротка 

Бархатникь — оксамйтник, кармазйнник 
Бархатний — оксамйтний, оксамйтовий, 

бархатовий 
Бархать — оксамйт, бархат 
Барченокь, барчикь — панйч, (здр.) панй¬ 

чик, панйченько 
Барчукрвь — паничів, паничевський, пани- 

чівський 
Баршина — панщина 
Барщинникь — крегіак, панщанин 
Барщинньїй — панський, крепацький 
Барьінинь — панін, паніїн 
Баринька — панійка 
Бариня— 1) пані, панія, господйня;2) рос. 

Сгаіаециз ОхуасапіЬа — глід 

Барьішникь — барйшник, менжун, (волами) 
— прасол, (кіньми) — ліверант 

Барьішничать — баришувати, менжувати, 
прасолувати 

Барьішнинь — панночкин, паннин, панян- 
ський 

Барьішня — панна, панночка, панянка, па- 
няночка 

Барьішь — барйш, зиск, корйсть 
Басенка — баєчка, казочка 
Басениикь — баєш(ч)ник, байко 
Басенньїй — баєш(ч)ний 
Басисть —• басйста, басйстий 
Басистий — басовий 
Басить — басйти 
Басище — басюка, басюра 
Баснописець — байкарь 
Баснословиий — 1) баєшний; 2) небувалий, 

нечуваний, дивовйжний 
Баснь, басня — байка, прйказка 
Басовой — басбвйй 
Басонь — галун, брузумент 
Бассейнь — 1) водозбір, копанка, Цжав- 

ка; 2) падь, влоговина, макітра; 
3) басейн 

Баста — годі, досить, буде, край, шабаш 
Бастіонь — башта 
Бастовать — шабашити, переставати, ба- 

стувати, страйкувати 
Басурманить, ся — бусурменити, ся, турчи- 

ти, ся 
Басурманскій — бусурменський 
Басурмань — бусурмен, бузувір 
Бась—бас. — Пьть басомь—с(ь)півати баса 
Батарь — лопух, реп’ях, бур’ян 
Батенька — батенько, батечко, татко, тато, 

татусь, татуньо 
Батогь — палиця, кий, лозйна 
Батожить — дубасити, чухрати, пужити 
Батожье — палічча, киї 
Батракь — наймит, бурлака, бурлак, (зб.) 

— бурлацтво 
Батрачество — бурлукування, найми 
Батрачить — наймитувати, бурлакувати, 

по наймах ходйти 
Батрачиха, батрачка — наймичка, наймит- 

ка, бурлачка 
Батька — 1) батько, татко; 2) пан-отець, 

батюшка 
Батькинь, батьковь — 1) батьків, тат|в, 

батьковий, отцевий; 2) попів, попів¬ 
ський, поповий, пан’отців 

Батюшка — д. Батенька і Батька 
Батя — д. Батька 1 
Бауль — 1) скриня, скринька (обтягнута 

шкурою і окута залізом); 2) візок 
(санки з будкою) 

Баутка — баєчка, прйказка, побрехенька 
Бахарь,— 1) байко, баєшник, казочник, ба¬ 

зікало, балясник; 2) лікарь, знахарь 
Бахвалить, ся — хвалитися, вихвалятися, 

хвастати, ся 
Бахваль, бахвалка — хвастун, ка, хвалько, 

чванько 
Бахвальство — хвальба,хвастощі 
Бахильї — постоли, верзуни, кожанці, хо¬ 

даки 
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Бахрома 18 Безвьіходньїй 

Бахрома — торочки, френзлі, торбчка, 
пацьорки 

Бахромистьіи—торочковатий, френзелястий 
Бахромить — торочити, френзлювати 
Бахромочная трава, рос. Негпіагіа §1аЬга Ь. 

— гладун, остудник, грім, собаче 
мило 

Бахромочньїй — торочкбвий 
Бацнуть, ся — 1) гепнути, ся, трахнути, ся, 

бухнути, ся, брязнути, ся, бебехнути, 
ся; 2) ляпнути 

Баць! — бух, геп, брязь, бебех, лясь, ляп! 
Башенница, рос. Т иггіїіз §1аЬга — польовий 

льонок, пужник, гайдамака 
Башенньїй — баштовйй ( 
Башка — головешка, голова-макітра, 

кабак 
Башковатьій — 1) головатий, головач, голо¬ 

вань 
Башмакь— 1) черевик, (здр.) — черевичок, 

(мн.) — черевйки, черевйчки; 2) гальмо, 
гальма 

Башманка, рос. Сиргіребіиш — черевйки 
Башмачникь, ца — черевйчник, ця 
Баїїімачньш — черевйчний 
Башмачокь — черевйчок 
Башмачок каріннь, рос. Сургіребіиш Саі- 

сеоіиз — жовті зозульки, черевйчки 
Башмачки, рос. ОеІрЬіпішп Сопзоііба — со¬ 

кирки, польові сокиркй, комарові 
носики,черевйчки ' 

Башня — башта, вежа, (рухома у козаків 
при облозі) — гуляи-городина, (вар- 
това)— вартбвня 

Баю, баюшки-баю — люлі, люлі-люлі 
Баюкальний — колисковий 
Баюкать — люляти, колихати, крлисати, 

котика с(ь)півати, прис(ь)півувати 
Баянь — кобзарь, боян 
Баять — мовити, казати, баяти 
Бдитель, ница — невсипущий 
Бдительность — пйльність, невсипучість, 

дбалість, дбання 
Бдительньїй — невсипучий, догляднйй, 

дбалий,дбайлйвии, пйльний 
БдЬніе— П безсоння; 2) д. Бдительность 
БдЬть — 1) не спати, не всипати, ніч зо¬ 

рити; 2) дбати, пильнувати, догля¬ 
дати 

Бедерньїй — стегновйй 
Бедерчатьій — стегнастий 
Бедренець, рос. Рітріпеїіа БахіГгадо — козел, 

козлики,бедрець, бедринець 
Бедренець описовьіи, рос. — 1) Рішріпеїіа арі- 

5иш — ганус; 2) АсЬіІІеа — деревій, 
кривавник, серпоріз; 3) 5ап§иізогЬа 
оГГісіпаїіз — родовик, сухозлбтиця, 
ужаче зілля 

Бедро, мн. бедра — стегно, кульша, (мн.) 
кульші 

Бедрянка цареградская, рос. Субопіа уц1§а- 
гіз — гдуля, КВІТ 

Беза, рос. 5упп§а уці^агіз — бузок 
Безалабериость — безладдя, непорядок, 

нерозсудливість, безладність 
Безалаберньїи — безладний, нерозсудливий 
Безалаберщина — д. Безалабериость 
Безбожіе — д. Атеизмь 

Безбожникь — д. Атеисть 
Безбожничать — безббжничати, не мати 

Бога в собі, блюзнйти 
Безбожний — безбожний, немилосердний 
Безбокій — безббкий 
Безболізненность, безболі.знеііньш — без- 

хворність, безболісність, безболіс¬ 
ний, безболізний 

Безбородий — безбородий, безбородько, 
голобородий, голобородько 

Безбоязиенность, безбоязненіїьій — безбояз- 
зя, с(ь)міливість, відвага, небоязькйй, 
с(ь)міливий, відважний 

Безбрачіе, безбрачность, безбрачньїй — без¬ 
шлюб’я, безженство, безшлюбний, 
безжонний 

Безбрежньїй — безкраїй 
Безбровий — безбровий, безбровний 
Безбрюхій — безпузий, б^зпузько 
Безбурний —тихий, спокійний, небурхлй- 

вий, затишний 
БезбЬдность — достаток, заможність 
Безбідний, но— 1) заможний, заможнень¬ 

кий, з достатком; 2) без біди, в дос¬ 
татку 

Безведренница, безведріе — негода, него- 
диця, непогодь 

Безвинно — безневинно, без вини, непо¬ 
винно; даремне, дарма 

Безвинность, безвиновность — безневин¬ 
ність, неповинність 

Безвинний, безвиновньїй — безневинний, 
неповинний 

Безвкусица, безвкусіе — несмак, несмач- 
ність 

Безвкусньїй — несмаш(ч)нйй, не до смаку 
Безвлажньїй — сухий, невохкий, безвоглии 
Безвластіе, безвластньїй — без’уряддя, без- 

властя, безвла(ст)дний 
Безводцца, безводье, безводний — суш, без- 

ві(о)ддя, безводий 
Безвозбранньїй, но — незаборонений, віль¬ 

ний, без перешкоди, безборонний 
Безвозвратньїй, но — безповоротний, без 

вороття, безповоротно 
Безвозмездньїй, но —дармовйй, даремний, 

без грбши(е)й, дарма, дурно, даремне, 
даром, за спасйбі 

Безволосий — безволосий, голомозий, го- 
ломшйвий, гйрявий 

Безвредньїн, но — нешко(і)длйвий, не- 
вадлйвий,не шкодить, не вадить, не 
вадно 

Безвременникь — 1) безталанний, бездоль¬ 
ний; 2) рос. СоїсЬісиш аиіитпаїе — 
шапран дикий 

Безвременннца — д. 1) Безведренница; 
2) нег.ода, лиха годйна, пригода, 
лихоліття; 3) безталанна, бездольна, 
безшасниця 

Безвременньїй, но—невчасний, недочасний, 
не в час, не вчасно, не до часу, не- 
дочасно, передчасний, но ■ 

Безвременье — 1) д. Безвременннца 1 і 2 
Безвьіводной, безвьіводньїй — невивбдний 
Безвьігодньїй — невигідний, некорйсний 
Безвьіходньїй — 1) безвйх(о)ідний; 2) неви- 

крутний, безпорадний 



Безвьічурньїй 19 Безконньїй 

Безвьічурньїй — простий, невигадливий, 
немудрбваний 

БезвьіОздньїн — безвйїздний 
БезвЬдомьій — безвісний, невідомий, не¬ 

знаний 
Безвірньїй — без,(не)вфний, невіра 
Безвістіе — безвістя, резвість 
БезвОстньїй, но — безвісний, невідомий, не¬ 

знаний, безвіст), невідомо, незвісно 
Безвітренньїй — безвітрий, тихий, (про яке 

місце) — за,тйшний 
БезвОтріе — безвітря, тйша 
Безглавить — рубати, стинати голову, (про 

кару) — горлом карати, на горло 
карати 

Безглавньїй, безглавьій — безголовий 
Безглазьій — без’окий 
Безгласіе, мед. АрЬопіа — безголосся, ні¬ 

мота 
Безгласний, но — безголосий, не маючий 

голосу, безмовний, німйй, без голосу, 
німо; нйшком ( 

Безгнівний, но — безгнівний, без гніву 
Безголовий — 1) безголовий; 2) дурного¬ 

ловий, дурнйй 
Безголосний — безголосий 
Безгордостньїй — негордий 
Безграмотность, безграмотний — неграмот¬ 

ність, неписьменність, неграмотний, 
неписьменний ' 

Безграничность, безграничньїй — безмір’я, 
безмежність, безмржний, безкраїй 

Безгрішний, но — безгрішний, негрішний, 
без гріха, по правді 

Безданно — безданно, без плати, дарма 
Бездарность, бездарний — недотепність, 

нездатність, нездбльність, недотеп¬ 
ний, нездатний, нездбльний, недо¬ 
тепа 

Безденежньїй, но — 1) без грошей, безгро- 
ше(о)вий; 2) безплатний, даремний, 
дармовий, без грошей, дарма, дурно, 
даремне , 

Безденежье — безгрішша,, безгрошеві 
Бездна — 1) безодня, прірва; 2) сила, без 

ліку, безліч, сила тяжкд, до ката, до 
біса, до чорта, до стобіса 

Бездождица, бездождіе — бездбщиця, по¬ 
суха, суша, сухоліття 

Бездождньїй — 1) недощовйй; 2) сухий, 
посушний 

Бездоимньїй, бездоимочньїй — без недоїмки 
Бездоказательньїй, но — бездбказний, без¬ 

довідний, без доказу 
Бездолье—безталання, бездолля, безголов’я 
Бездольний — 1) бездольний, безталанний, 

безщасний, нещасний; 2) бот. Асо- 
Іуіесіопез 

Бездомникь, ца — бурлака, бурлачка 
Бездомний — безхатній; безпритульний 
Бездомовщина — бурлацтво 
Бездонний— 1) безденний; 2) безодній, бе- 

збдний. — Какь вь бездонную бочку 
— як у прірву 

Бездорожица, оездорожье — бездоріжжа, 
безпуття ' , 

Бездоходньїй — бездохідний 
Бездушіе — бездушність, нечулість 

Бездушний — 1) бездушний, нечулий, нечу- 
ственний; 2) мертвий, неживий; 3) не¬ 
милосердний, лютий, черствий 

Бездійственньїй — неробочий, недіяльний, 
гулящий 

Бездійствде — недіяльність, неробота, без¬ 
робіття 

Безділица, безділка, безділушка — дріб¬ 
ниця, дріб’язок, дрібничка, витре- 
бенька 

БездЬлье — неробота, гулянки, гульки, 
гультяйство. — Оть бездЬлья — з ні¬ 
чого робити, знічев’я 

БездОльникь, ца — ледащо, ледащиця, ле- 
дарь, ка, гульвіса, гульта(я)й, ка, ле¬ 
жень 

БОздОльничать— 1) байдикувати, байдики 
бити, не працювати, гуляти; 2) ле- 
дащувати, ледарювати 

БездОльничество — байдикування, ледац- 
тво, і^льки 

Бездольний — гулящий, неробочий 
Бездітний — бездітний , 
БездЬтность, бездЬтство — бездіцтво 
Безешка — (жартливо) — поцілунок, цмок 
Безжалостньїй, но — немилосердний, нежа¬ 

лісливий, лютий, без жалю, неми¬ 
лосердно 

Безженньїи — нежонатий, безженний 
Безжизненность, безжизненньїй — 1) мерт¬ 

вість, мертвий, неживий; 2) безжив¬ 
ність, млявість, безживний, млявий 

Беззаботливость, беззаботность, беззабот- 
ливьій, беззаботньїй, но — недбалість, 
недбальство, недбайливість, нед¬ 
балий, недбайливий, безклопітний, 
безжурний, необачний, недбалиця, 
не знаи-біда, недбало, безжурно, без 
клопоту 

БеззавОтньїй, но — 1) незаборонений, не- 
заказаний; 2) щиросердий, без(не)- 
бглядний; 3) безкраїй, безумовний 

Беззаконіе — беззаконня, безправ’я 
Беззаконничать — беззакбнувати, закон ло- 

мати, робити не по закону 
Беззаконний — беззаконний, безправний 
Беззапретиьій — незаборонений, дозво¬ 

лений 
Беззаступньїй — беззаступний, без’оборбн- 

ний 
Беззастіичивьій — несоромлйвий, безсо¬ 

ромний 
БеззатОйливьій, беззатОйиьій — простий, 
невигадливий, немудрбваний 
Беззащитньїй — беззаступний, беззахйст- 

ний , 
Беззвонньїй — бездзвінний 
Беззвучний — глухий, беззвучний, тихий 
Беззвьздньїй — беззорий, незбряний 
Безземельица, безземелье — безземелля 
Безземельний —.безземельний, неґрунтб- 

вий, підсусідок 
Беззнойиьій — неспекучий, непалю^шй 
Бесконечность — безконечність, безмірність 
Безконечний, но — безмірний, безкраїй, 

без міри, без краю, без кінця, без кін- 
ця-краю, безконечний , 

Безконньїй — піший, безкінний, некінний 
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Безкормица 20 Безпальш 

Безкормица — безголів’я, недостача корму, 
паші, голопаша 

Безкорьістіе — безкорйстливість 
Безкорьістньїй — некорйстливий 
БеЗКОСТНЬІЙ- безкостий ' 

Безкосячньїй, безкосящатьій — без одвірків, 
без луток 

Безкровіе — д. Анемія 
Безкровельньїй — безверхий 
Безкровний — 1) безкровий, безкровний; 

2) безрідний, безрбда; 3) безпри¬ 
тульний 

Безкручинньїй — безжурний, безсумний 
Безкрилий — безкрилий 
Безвладица — безладдя, нелагода, нелад 
Безлестньїй — непідлесливий, щйрий 
Безлиственньїй, безлистий — безлйстий, 

безлистявий 
Безлихвенньїй — нелихвярський 
Безличньїй — 1) неособйстий; 2) безлйчний, 

лиця немаюуий 
Безлунньїй — немісячний ( 
Безлісний, безлісий — безлісний 
Беслісье — безлісся 
Безліодить — збезлюжувати, спустош(ув)ати 
Безлюдье — безлюддя 
Безмала — трохи не, мало не 
Безмень — безмін 
Безмозгльїй — безмозкий, безглуздий 
Безмолвіе — мовчання, тйша 
Безмолвньїй, но — безмовний, мовчазлйвий, 

мовчазнйй, мовчки, без мови, німо 
Безмолвствовать — довчати, німувати 
Безмолочница — недійна (корова) 
Безмужница — безмУжня жінка, (в розводі) 

— розвідка, (кинута чоловіком) — 
покидячка, лишена 

Безмірность — безмір’я, безмір 
Безмірний, но — безмірний, безкраїй; без 

міри, через верх, через край, над¬ 
звичайно, надто 

Безмістньїй — безпосадний 
Безмятежіе, безмятежность — спокій, супо¬ 

кій, тйша, безтурботність , 
Бсзмятежньїй — спокійний, супокійний, 

тихий , 
Безнадежность, безиадежіїьій — безнадій¬ 

ність, безнадійний 
Безнадобньїй — непотрібний 
Безнаказанность, безнаказанньїй, но — без¬ 

карність, безкарний, но 
Безнарядица, безнарядне — безладдя, без- 

уряддя 
БезіїамІреііньїй — навмисний, без наміру 
Безнасльдньїй — безнащадний 
Безначаліе — без’уряддя, безголбв’^ 
Безначальний — безпочатковий, одвічний, 

предковічний 
Безначальственньїй — без’урядний 
Безнравственность — неморальність 
Безнравственньїй — неморальний, роспуст- 

ний, непутящий 
Безобидньїй, но — 1) справедливий, без крив¬ 

ди, по правді; 2) невразливий 
Безоблачньїй — безхмарний, ясний 
Безобразить, безобразничать — 1) нівечити, 

гидити; 2) бешкетувати, шйбенича- 

ти, дуріти, ка’зна що виробляти, без- 
чйнствувати 

Безобразіе — 1) гидота; 2) непорядок, не¬ 
гожість, безчинство, незвичайність 

Безобразникь — гидотних, палйвода 
Безобразний — 1) поганий, гидкйй, брид- 

кйй; 2) негожий, незвичайний 
Безоглядний, неосмотрительиьій — необач¬ 

ний 
Безоговорочньїй — безумовний 
Безопасливо — безпешно, безбоязно 
Безопасливость, безопасливьій — необереж¬ 

ність, необачність, необережний 
Безопасность, бсзопасньїй — безпеч(ш)ність, 

безпеч(ш)ний 
Безоплатний — невйплатний, несплатймий 
Безоружньїй — без’оружний, беззбройний 
Безостановочньїй, но — безустанний, без- 

упйнний, безперестанний, невпйн- 
ний, безустанно, без перестанку, без 
перерви, раз-ураз 

Безостньїй, безостий, безосьій — неостй- 
стий,голоколосий 

Безостньїй костерь, рос. Вготиз іпегтіз — 
пирій 

Безотбоиньїй — в’їдливий, невідчепний, 
невідчіпний 

Безотвітность — безод(від)мовність, без¬ 
мовність 

Безотвйтньїй — безод(від)мовний, безмов¬ 
ний, безголосий 

БезотвЬтственность, безотвЬтствіе, безот- 
вітственньїй — неодвічальність, не- 
відповідальність, невідповідальний 

Безотвязность, безотвязчивость — невідчеп¬ 
ність, в’їдливість 

Безотговорочньїй, но — неод(від)м6вний, но 
Безотдаточньїй, но — безповоротний, но, 

без віддачі 
Безотецкій — без’отецький, безбатченко 
Безотлагательность, безотложность — пиль¬ 

ність, невідкладність, беззволоч- 
ність, неодволочність 

Безотлагательньїй, безотложиьій, но — неод- 
кладнрй, неодволочний, пильний, 
неодмінно, пильно, притьмом, конче 

Безотлучньїй — невідлучний, невідступний, 
безвідходний ' ' 

БезотмЬнньїй — неодмінний, невідмінний 
Безотносительньїй — безвідносний, невід- 

носливий 
Безотрадньїй — 1) безрадісний, нерозваж¬ 

ний, безпорадний;2)сумнйи 
Безотступньїй — невідступний, невідчепний 
Безотходньїй — невідхідний 
Безотчетньїй, но— 1) неодвічальний, неод- 

повідальний, неодвічально, на віру; 
2) непритомний 

Безочередньїн, но — 1) цечерговйі), не в 
чергу, і}е по черзі; 2) незмінний, 
неперемінний, но 

Безошибочность, безошибочньїй, но — непо¬ 
мильність, непохибність, непомиль¬ 
ний, необмйльний, непохибний, но, 
без помилки, без обмйлки 

Безпагубньїй — незгубний 
Безпалий — безпалький, безпалько 
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Безпамятливость, безпамятность, безпамят- 
ливьій, безпамятньїй — непам’ятлй- 
вість, безпам’ятність, безпам’ятний, 
непам’ятливий, непам’ятущий 

Безпамятство — непритомність, нестяма, 
забуття 

Безпардонний— 1) лютий, немилосердний; 
2) нахабний. — Безпардонная голова — 
шибеник, галатйн, зайдй-голова 

Безпарний — безпарий, иепарйстий 
Безпаспортний — безпашпортний, безбілет¬ 

ний 
Безпастушко — безбеш, самопас, самопасом 
Безпека — недбалиця 
Безнереводньїй — 1) невиводний; 2) непере- 

водний , , 
БезиеремЬнньїр — незмінний, неодмінний, 

неперемінний 
Безперий — безперий 
Безпечальньїй — безжурний 
Безпечность — недбалість, недбальство, 

недбайлйвість, необачність 
Безплатний, но — безплатний, дармовйй, 

даремний, без плати, дурно 
Безплеменньїй, ^езплемянньїй — безплемен- 

ний, безрідний, без роду 
Безплодіе — неплідність, неродючість 
Безплодньїй, но — безплідний, яловий, (про 

землю, рослину) — неродючий, недо- 
одний, (про тварі) — неплодючий, 
е^племенний, (про жінку) — без¬ 

плідна, безплодниця, неплодниця 
Безплодная трава, рос. Сегазііиш уиіцаїит 

— укладник, цвйнтарник 
Безплотность, безплотний — безтілесність, 

безтілесний 
Безповоротний, но — д. Безвозвратньїй 
Безподобньїй, но — незрівняннії, дуже гар¬ 

ний, чудовий, без порівняння, не¬ 
зрівняно, дуже гарно,чудово 

Безпозвоночньїй — безхребетний, безкряж- 
ний 

Безнокоить, ся — турбувати, ся, клопотати, 
ся, побиватися, непокоїти, ся, тру¬ 
дити, ся. — Не безпокойтесь — не тур¬ 
буйтесь. — Онь совсЬм не безпокоится 
— він і гадки не має , 

Безпокойньїй — 1) невпокійний; 2) неспокій¬ 
ний, невгомонний, невгавучий 

Безпокойствіе, безнокойство — неспокій, 
турбота, турбування 

Безполезньш—і іекорйс(т)і іий, непожйточний 
Безпольїй — 1) без помосту, без підло¬ 

ги, (хата або що); 2) безпблий (про 
одежу) 

Безпомощность, безпомощньїй — безпорад¬ 
ність, безпорадний, безпомічний 

Безпомістньїй — безземельний 
Безпорочньїй — безгрішний, бездокірний 
Безпорточникь, безпорточньїй—безштанько 
Безпорярица, безпорядокь — безладдя, гар- 

мщер, розгардіяш 
Безпорядочно — без ладу, недоладу, непо¬ 

рядно, буз пуття 
Безпорядочность, безпорядочньїй — безлад¬ 

ність, непутність, безладний, непут¬ 
ній, непутящий 

Безпосредственньїй — безпосередній 

Безпотомньїй, безпотомственньїй — бездіт¬ 
ний, безнащадний 

Безпочвенньїй — безгрунтовний, безпід¬ 
ставний 

Безпошлинпо—безмитно, без мита, безданно 
Безпощадний — немилосердний, лютий 
Безправіе — безправ’я, безправсгво 
Безпредільиость, ньій — д. Безграиичносгь, 

ньій 
Безпрекословіе, безпрекословность — без¬ 

суперечність 
Безпрекословньїй, но — безсуперечний, не- 

одмовний, безсуперечно, неодмов- 
но, без супереки , 

Безпремінний, но — безпремінний, но 
Безпрепятственцьій, но — вільний, непри- 

пйниий, вільно, без перешкоди 
Безпрерьівньїй, безпрестанньїй — д. Безо- 

стаиовочньїй 
Безприбьільньїй—непожііточний, без зиску, 

без прибутку , 
Безприданниця — безприданиця, безвінни- 

ця, безпосажна 
Безпризорньїй — бездоглядний 
Безпримірньїй—• 1) безпримірний, безпри¬ 

кладний; 2) незрівняннії, 
Безпримісньїй — чистий, незмішаний, су¬ 

тий, щирий 
Безпристрастіе, безпристрастность — без¬ 

сторонність 
Безпристрастньїй — безсторонній 
Безпричастньїй — непричетний 
Безпричинний, но— безпричинний, безос- 

новний, даремний, дарма, даремне, 
ні за що, ні за віщо, на за що, ні 
про що 

Безпріютность, безпріютньїй, но — безпри¬ 
тульність, безпритульний, беззахй- 
стний, безпритульно, без притулку 

Безпробудний, но — непробудний, безпро¬ 
сипний, не прокидаючись, без про¬ 
сипу. — Б. сонь — вічний, сон, смерть 

Безпроглядньїй — безпрос(ь)вітний 
Безпрокій — нікчемний 
Безпутица — 1) д. Бездорожица; 2) безлад¬ 

дя, недоладність 
Безпутникгь, ца — непутящий, безпутній, ле¬ 

дащо, гультяй; непутяща, ледащиця 
Безпутний, но — безпутній, непутящий; 

роспустний; без пуття 
Безпутство — безпутність, непутність 
Безпутствовать — жити без пуття, рос- 

пустно, роспутнцчати 
Безработица — безробіття 
Безработньїй — безробітний 
Безрадостньїй — д. Безотрадньїй 
Безразборчивьій — нерорборчивий, неви¬ 

гадливий, безрозбірні;й ( 
БезраздІльньїй, но,—нероздщьний, суціль¬ 

ний, нероздільно, суцільно, цілком 
Безразличіе, оезразличность — байдужість 
Безразличньїй, но — байдужий, однаковий, 

однаково, байдуже, ні гадки,- дарма 
Безразсудньїй — нерозсудливий 
Безразсудство — нерозсудливість 
Безразсчетньїй— 1) необрахований, нероз- 

рахований, нерозлічений; 2) неопла- 
чений 
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Безрогій — безрогцй, ґулий, шутий 
Безродньїй —- безрідний, без роду , 
Безронотцьій, но —; покірливий, покірний, 

покірно, покірливо, без нарікання 
Безрукавка — безрукавка 
Безрукавний, безрукавий — безрукавий 
Безрукій — безрукий 
Безрьібица, безрьібье — безриб’я 
Бсзсвязньїй, но —нескладний, недоладний, 

нескладно, не до ладу, не до речі, ні 
складу, ні ладу 

Безсемейньїй — безсімейний 
Безсердечіе, безсердечность — безсердеч¬ 

ність 
Безсердечний — безсердечний 
Безсиліє — безсилля, знемога, неміч 
Безсильний; но — безсилий, кволий, неміч¬ 

ний, без сили 
Безсиліть — (в)упадати на силах, знемагати, 

кволити, охлявати, висилюватися, 
знесилюватись ( 

Безскважний, но — щільний, но, безшпар- 
ний 

Безславить — неславити, уводити в славу, 
ганити, ганьбити, ганьбувати, по¬ 
кривати соромом 

Безславіе — неслава, не добра слава, ганьба, 
сором 

Безславний — безславний, ганебний 
Безсловесний — 1) німий, без’язикий. — 

Безсловеснеє животное — німа тварь; 
2)немовлячий; 3)резмовний, 

Безслідний, но — безслідний, безвістний, 
без сліду, безвісті, марне 

Безсмертіе—безсмертя 
Безсмертникь, рос. — 1) ХегапіЬешиш ап- 

пииш — безсмертки, -ок, волошки; 
2) НеІусЬгізшп агепагіиш — безсмерт¬ 
ник, жовтушки, жовтяниця, жовта 
гарячка, головокрут, сварка, свар- 
лгівець, цмін, жовтий цмін, котячі 
лапки 

Безсмертний—-1) безсмертний, несмертель¬ 
ний; 2) невмірущий, незабутни(і)й 

Безсмьіслснность, оезсмьісленньїй — без¬ 
глуздя, безглуздий, безтямність 

Безсмьіслица — нісенітниця, бридня 
Безсмьісліе — безглуздя 
Безсмінньїй — д. Безпремінний 
Безсмітньїй — П нерозлічений, нерозра- 

хбваний; 2) несчисленний, незлічи¬ 
мий, несчислймий, незліченний, без¬ 
ліч , 

БезснІжнос,ть, безсніжний — безсніжжа, 
безсніжний 

Безсовістньїй, но — безсовісний, ,безсум- 
лінний, без совісти, безсумлінно 

Безсовітньїй — безпорадний, нерозважний 
Безсознательньїй — непритомний, несамо¬ 

витий, нес(ь)відомий 
Бсзсолнсчньїй — несоняшний 
Безсонникь — безсонько 
Безсонниця — безсонниця, безсоння, (у ді¬ 

тей) — нічниця 
Безсорньїй —чистий, без с(ь)міття 
Безсочньїй — сухий, несоковйтий 
Безспорньїй, но — безперечний, безсупе¬ 

речний, безперечно, без суперечки 

Безсребренникь, ца — безсрібник, ця, без- 
срібляник, ця 

Безсрочньїй, но — нестроковйй, без строку 
Безссорньїй — несварлйвий, миролюбний 
Безстеоельньїй — безстебловий 
Безстрастіе — безстрастя 
Безстрастньїй — безстрастний 
Безстрашіе, безстрашний — д. Безбоязнен- 

ность 
Безстьідникь, ца — безстйдник, ця, соро¬ 

мітник, ця 
Безстьідность, безстидство — безсором¬ 

ність 
Безстьіднь/й, безстьіжій — безсоромний, со¬ 

роміцький, безсоромно, без сорому 
Безсчстньїік но — несчисленний, незлічен¬ 

ний, без ліку, безліч, без лічбй ( 
Безсімейний — безнасінний, пустоц(ь)віт 
Безталанний — безщасний, безталанний, 

бездольний, безщасник, ця 
Безталантньїй — д. Бездарний ( 
Безтельная (корова) — ялова, нетільна 
Безтолковіша, оезтолковщнна —- безглуздя, 

недоладність 
Безтолковий, во — 1) безглуздий, нетяму¬ 

щий, дурноголовий; 2) незрозумілий, 
недоладний, нескладний, не до ладу, 
не до речі 

Безторговица, безторжіша — безторжа 
Безтрудньїй — нетруднйй, неважкий 
Безтілесний — без,тілесний 
Безтінньїй — безтінний (місце, де немає 

затінку) 
Безубьіточньїй, но — безутратний, без ут¬ 

рати, без шкоди 
Безугарньїй — нечаднйй 
Безугольньїй —- безуглий, безкутн(і)ий 
Безугольньїй — безвугільний, безв^гляний 
Безугомонньїй — невгомонний, невгавучий 
Безудержньїй —- безупинний, невпинний 
Безудержу — безупинно, невпинно 
Безуемньїй — д. Безугомонньїй 
Безуклонньїй, но — невхйльний, невхйльно 
Безукоризненньїй, безукорньїй, но — брздо- 

кірний, бездоганний, бездокірно, 
бездоганно, без докору 

Безумець — безрозсудний, нерозумний, 
шалений, навіжений, навіснйй, не- 
самовйтий, божевільний, дурний 

Безуміє — 1) безум, -му, безумство, дурість, 
шаленство; 2) навіженство, без¬ 
глуздя 

Безумний, но — д. Безумець 
Безумолкньїй, безумолчньїй, но— невмов- 

каючий, невмов^аючи , 
Безумствовать — дуріти, навісніти 
Безуміть — навісніти, божеволіти, без- 

глуздіти, розум губйти, з глузду зсу¬ 
ватись, спадати 

Безупречньїй — д. Безукоризненньїй 
Безуронньїй —- д. Безубьіточньїй 
Безурядица — безурядця, розгардіяш, нелад 
Безусловно, безусловность — безумовно, 

безумовність 
Безусловньїй — безумовний 
Безуспішний — невдалий, марний 
Безустальньїй, безустанний, по — невтомний, 

невсипущий, невтомно, без утоми 
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Безусьій — безусий, безвусий, безус 
Безутішний — нерозважний, безпорадний 
Безуханньїй непахучий 
Безухій — безвухий, карнавухий 
Безучастіе — байдужість, непричетність 
Безучастньїй — 1) байдужий; 2) безпричас- 

ний, непричетний , 
Безфамцльньїй— 1) безпрізвищний, безфа- 

мільний; 2) безсімейний 
Безхвостий — безхвостий, куций 
Безхитростньїй — нехитрий, нелукавий 
Безхлопотний — безклопітний, 
Безхлібица, безхлібье — безхліб’я 
Безхлібний, — безхлібний, неврожайний, 

недорідний, голодний 
Безхозяйний — безхазяйний, нічий ; 
Безцвітньїй — 1) безквітий, безц(ь)вітий; 

2) безмастий, безколірний 
Безцільний, но — безцільний, без ціл(і)и, 

без мети 
Безцінний — безцінний, неоцінний (надто 

дорогий, або незвичайно дешевий) 
Безцінокь — безцінок, безцінь, півдарма, 

дурниця 
Безчадіс, безладний — бездітство, бездітний 
Безсчастньїй, безсчастье — д. Безталанний 

і Бездолье 
Безчеловічіе, безчеловічность — нелюд¬ 

ськість, лютість 
Безчеловічньїй, но — нелюдський, лютий, 

немилосердний, люто, немилосердно 
Безчестить — безчестити, ганити, ганьбу- 

вати, зневажати, бештати 
Безчестіе — безчестя, ганьба, зневйга 
Безчестньїй — нечесний, ганебний 
Безчешуйньїй — безлуский 
Безчиніе — безчинство, бешкет 
Безчинничать, безчинствовать — бешкету¬ 

вати, безчинствувати 
Безчисленньїй, но — несчисленний 
Безчувственность — нечулість, непочут- 

ність 
Безчувственньїй — нечулий, непочутний 
Безчувствіе — д. Безчувственность 
Безшабашний — 1) невгомонний, невси¬ 

пущий; 2) шибеник, шибай-голова, 
паливода 

Безшерстньїй, безшерстий — безшерстий, 
голий 

Безштанникь — д. Безпорточннкь 
Безшумний — негомінкйй, безшумний 
Бсзшуточно — без жарту, не в жарт, 

справді 
Безь — без. — Безь памяти — непам’ятаю- 

чи, нетямлячи. — Без сомнінія — на¬ 
певне. — Безь удержу — без упину. 
— Без умолку — невмовкаючи. — 
Безь устали — без утоми 

Безьязьічньїй — без’язикий, німий, безріка 
Безьіменко, безьімянко — безйменко 
Безьіменньїй, бсзьімянньїй — безименний. 

— Безьіменная неділя — третій тиж¬ 
день велйкого посту. — Б. палець, 
Оі^ііиз іппошіпаїиз — підмезйнний 

Безьінтересньїй— 1) нецікавий. — Небезьш- 
тересньїй — цікавий; 2) некорйстли- 
вий 

Безьіскусньїй, безьіскуственіїьій — простий, 
нештучний, натуральний 

Бей, бейте — бий, бйите 
Бекась, пт. Бсоїорах — вівчарик, баранець, 

баранчик,хавка 
Бекрень, вживається у виразі: «на бекрень» 

— на бакйрь 
Белемнить — чортів палець 
Велена, рос. Нуоксуатиз пі§ег — блекота, 

німйця ( 
Белибсрда — нісенітниця, теревені, тере- 

вені-вені 
Белладона, рос. Аігора Ьеіайоппа — вовчі 

йгоди 
Бельмссь, вживається тільки у виразі: «ни 

бельмеса» — ні бельмеса, ні бе, ні ме, 
ані же 

Бензель — пензель, (здр.) пензлик 
Бергамоть, рос. Оіігиз Іітеїіа — бергамота. 

— Оііги$ Вег§атіа — глйва 
Бердникь — бердник, бердошник 
Бердо — бердо. — (Берди направив, нитки 

наснував) 
Бердочникь — д. Бердникь 
Бердце, бердьішко — бердечко 
Бердьішь — келеп, топірець 
Береговище — побережжа, бережйна 
Береговой — береговйй, побережний 
Берегь — берег, беріг, (здр.) — бережок, 

бережечок 
Вередить — ятрйти, вражати 
Бережая (кобьіла) — жеребна, жереба 
Береженіе —- догляд, схов, сховок 
Бережений - бережений, обережний, сто- 

рожкйй, обачний 
Бережливость, бережливий — бережлйвість, 

ощадність, бережлйвий, ощадний 
Бережникь — бережйна, побережжа 
Бережной — береговйй, побережний 
Бережность — обережність, осторога, бач¬ 

ність, обачність 
Бережний, но — бережений, обережний, 

сторожкйй, обачний, бережно, по¬ 
малу, обережно, обачно 

Береза — береза 
Березка — берізка, березонька 
Березникь — березняк, березйна 
Березнякь — березнйк, березничок 
Березовикь, гриб Воіеіик ксаЬег — бабка, 

красноголовець 
Березовнца — березовий сік 
Березовка — березівка 
Березовий — березовий 
Березуха — берез)вка , 
Беременная — вагітна, важка, тяптна, тяж¬ 

ка, непорожня, у вазі, у тяжі. — Колй 
річ про инріі тварі: (вівця, коза, 
кішка) — кітна, котна, (корова) — 
тільна, (кобйла) — жеребна, жереба, 
(свиня) — поросна, супороса, (соба¬ 
ка) — щінна 

Беременность — вагота, тяж 
БеременЬть — ваготіти, ваготніти,'у вазі, 

у тяжі, тяжкою, важкою ходйти 
Беремя — оберемок 
Берендейка — цяцька, бурулька 
Бересбрекь, бересдрень, берескледь, рос. 





Битье 25 Благопріятньїй 

— колотитися, тьохкати, стукати, 
тіпатися, тріпатися; 6) (про птиць) 
— тріпатися, тіпатися; 7) (про хво¬ 
робу) —трясти. — Биться об закладь 
—- закладатися. — Биться яйцами — 
навбйтки битися. — Бить челомь — 
прохати мйлости, чолом давати 

Битье —- биття 
Бичеваніе — бичування, катування 
Бичевать — бичувати, батожити, шмагати, 

пожити, катувати 
Бичевникь, рос. Агіетізіа ргосега — боже 

дерево, біж-дррево 
Бичь — 1) бич, батіг, пуга; 2) кара Божа 
Бишь — пак, бо. — (Що пак він казав? — 

Як бо його зовуть?) 
Біеніе — биття, (про серце) — стукання, 

тьохкання 
Біографическій—біографічний, життєпйсний 
Біографія — біографія, життєпис 
Біючій — б’ючии, б'юіций 
Благо — 1) добро, благо; 2) добре, гаразд, 

на щастя, добро, нехай би 
Благовидньїй —- гожий, гарний 
Благоволеиіе—-добрість, ласка, мйлость. — 

ПріобрЦть, заслужить благоволеиіе 
— запобігти ласки, мйлости, підійтй 
під ласку, заслужйтися на ласку. — 
Потерять благоволеиіе — втратити 
ласку 

Благоволить — 1) ласкавим бути, добра ба¬ 
жати, жйчити, зйчити; 2) зволяти, ся 

благовоніе — пахощі 
Благовонньїй — запашнйй, пахучий, пах- 

нючий, пахущий 
Благовоспитанньїй — гречний, вйхований 
Благовременньїй, но — вчасний, вчасне, у 

свій час, в пору, саме в час, в добрий 
час , 

Благовірний, ая— 1) благовірний, право¬ 
вірний; 2) старгій, стара, мій, моя 
(називають один другого чоловік та 
жінка, більше в жарт) 

БлаговЬтствовать — 1) звіщати, оповіщати 
адість, приносити радісну звістку, 
лаговістити; 2) проповідувати сло¬ 

во Боже , 
БлаговЬститель — благовісник (про св. Арх. 

Гавриїла) 
Благовістить—1) благовістити, дзвонгіти 

до служби Божої, на службу Божу; 
2) розголошати, дзвонйти 

Благовьстіе — добра вість, звістка 
Благовість — благовіст, дзвін до церкви 
Благовіщсніе — Благовіщення , 
Благовіщенскій — благовісний, благовіщ- 

ний 
Благоговійне — святоббжність, побожність 
Благоговіть — шанувати, поважати по¬ 

божно, преклонятися 
Благодареніе—дякування, подяка. — Благо- 

дарсніе Богу — дякувать Богові, дяка 
Богові 

Благодарительньїй — подячний 
Благодарить — дякувати. — Благодарю — 

спасйбі, дякую, дякувать. — Благодаря 
—-дякуючи, дякувать; через те, що... 

Благодарность — вдячність, подяка 

Благодарньїй, на —- вдячний 
Благодарственньїй — подячний 
Благодатний — благодатний, добрий, доб¬ 

родійний 
Благодать — 1) добро, благодать, ласка 

Божа; 2) роскіш, достаток; 3) рос. 
Сгаїіоіа ойїсіпаїіз — золототйсячник, 
Божа мйлость, дрислйвець 

Благоденственньїй — щаслйвий 
Благоденствіе, благоденство — щастя, га¬ 

разд, добро 
Благоденствовать — жити іцаслйво, добре, 

благоденствувати 
Благодушіе — добрість, добродушність 
Благодушний — добрий, добродушний, 

мягкосердий 
Благодітель, ница—добродій, ка, благодій, 

ка, доброчинця,добр9творець 
Благодітельность — добродійство, добро¬ 

чинність 
Благодітельньїй —-добродійний, благодій¬ 

ний, доброчинний, добротг|йвий 
Благодітельствовать — добро діяти, чи¬ 

нити, робити 
Благодіяніе — добродійство. —- (Дякуючи 

Господу Богу за так велике добро¬ 
дійство). 

Благожелательньїй — жичлйвий, зичливий 
Благой — 1) добрий; 2) упертий, сердитий, 

невгомонний, шалений. — Кричать 
благимь матомь — репетувати, гала¬ 
сувати, на пуп кричати 

Благольпіе — велична краса, ліпота 
Благоліпний — прекрасний, дуже гарний 
Благомьісліе —- добромйсність 
Благомьіслящий — добромйсний , 
Благонадежность — певність, благонадій¬ 

ність 
Благонадежньїй — певний, надійний 
Благонаміренньїй — добромйсний 
Благонравіе, благонравньїії — обичайність, 

звичайність, обичайний, звичайний 
Благообразіе — врода, гожість 
Благообразньїй — вродлйвий, гарний, го¬ 

жий 
Благополучний, но — щаслйвий, добрий, 

добре, гаразд. — (Дома усе гаразд 
застав). — Благополучно кончиться 
— вийти на добре 

Благоприличіе, благонристойность, ньій — 
звичайність, звичайний, гожість, 
гожий пристойність, пристойний 

Благопріобрьсть, благонріобрітать — при¬ 
дбати, добути, набути, нажити, набу¬ 
вати, наживати, дбати 

Благопріобрітенньїй — прйдбаний, надба¬ 
ний, набутий, нажйтий. — Благопрі- 
обрьтенное имущество — набуток, 
надбане, нажйте добро 

Благопріятель — прйятель 
Благопріятньїй — І) прйязний, ласкавий, 

мйлостивий; 2) гожий, погожий, 
сприяючий, щаслйвий, сприятлйвий. 
— Благопріятное время—добрий час, 
слушний час, погодний час. — Б. ві- 
терь — погодний, ходовйй, погожий. 
— Б. погода — годйна, гбдяний, годй- 
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Блошистьій — блохатий 
Блошій — блошиний, блошачий 
Блошникь — рос. Азрісііит Гіііх Гетіпа — 

папороть, жіноча папороть 
Блошнить — блошйти 
Блошница — 1) і 2) д. Блошник і Бздушка; 

3) рос. Огіпапит уи1§аге — материн¬ 
ка, зінбвка, духовий ц(ь)віт 

Блошная трава, рос. Ро1у§опит регзісагіа 
— гірчак 

Блудить — 1) блудити, блукати, тинятися, 
віятися; 2) бахурувати, роспутству- 
вати, волочитися 

Блудливьій — росп^стний 
Блудникь, ца —■ роспутниі<:, ця, курваль, 

курва, блудяжка, повія, хльбрка 
Блудний — роспутний, блудний 
Блудодіяніе, блудь — 1) блуд, роспуство, 

курвальство, бахурування; 2) любо- 
діиство 

Блудяга —- волоцюга, заблуда, заволока 
Блужданіе — блукання, блуканина, блуд 
Блуждать — д. Блудить 1 
Бльдноватий —- блідуватий 
Блідноальні — блідорожевий, рожевенький 
Блідноголубой — голубенький, блакітнявий 
БлІ>днозеленьій — зеленуватий 
Бліднолицьій — блідий, блідний, блідоли¬ 

ций 
Блідность — блідість, блідота 
Бліднота — д. Блідность 
Блідни» —- блідий, блідуий , 
Блідніть — блідніти, бліднути, блідніша- 

ти, полотніти 
Блюденіе — догляд, дозор, пильнування, 

стереження 
Блюдечко — блюдечко, блюдце 
Блюдо — 1) блюдо, полумисок, таріль; 

2) страва, потрава 
Блюдолизничать — тарілки ризати 
Блюдолизь—лизоблюд, похлібецв, дармоїд 
Блюсти, ся — доглядати, ся, глядіти, нази¬ 

рати, наглядати, пильнувати, сте¬ 
регти, заховувати, ся 

Блюстнтель, ница — доглядач, дозорний, 
доглядачка 

Блюстительньїй — пильний, доглядний 
Бляха, бляшечньїй — бляха, бляховйй, бля¬ 

шаний 
Боберь, зв. 1) Сазіег ПЬег — бобер, (здр.) — 

бобрик; 2) Биіга — видра, видниха. 
— Убить бобра — піймати бблизня, 
пошитися у дурні, вхопити шилом 
патоки 

Бобковинка, рос. АпіЬохапіЬит обогаїит 
— душиця 

Бобовидньїй — бібчастий 
Бобовинь — бобовиння 
Бобовина — біб 
Бобовникь, рос. 1) Дту§сіа1из пара — боб¬ 

чук, заячі орішки, польові орішки, 
дівоча кров, черсаки; 2) Виїотиз 
итЬеІІатиз —- осітняг, жаб’яча цибу¬ 
ля; 3) МепуапіЬез ІгіГоІіаІа — бобів¬ 
ник, зуббвник, трифолія 

Бобокь — бобина 
Бобь, рос. Ьеиитеп, РаЬа — біб. —Турецкіе 

ообьі, Рпазеоіиз — фасоля. — Остаться 

на бобахь — піймати бблизня, пошй- 
тись у дурні, вхопйти шйлом пато¬ 
ки. — Разводить бобьі — баляси точй- 
ти, теревені правити 

Бобьілій — бурлацький 
Бобьілка — бурлачка 
Бобьіль — бурлака 
Богадільня — богодільня, Божий дім, шпи¬ 

таль 
Богатей — багач, багатйрь, дука 
Богатенекь — заможний, заміжненький 
Богатить — збагачувати 
Богатство — 1) багацтво, скарб, скарбй; 

2) рбскіш, роскбші, пйшність 
Богатьій — 1) багатий, грошовйтий, замож¬ 

ний; 2^ пйшний, роскішний 
Богатьірскіи — багатйрський, лйцарський 
Богатирство — багатирство, лйцарство 
Богатьірь — багатррь, лйцарь, козарлюга 
Богатіть — багатіти, багатшати, розжи¬ 

ватися 
Богачиха, богачка — багачка, багатйрка 
Богиня — богйня, божйця 
Богобоязливий, богобоязненньїй — богобо- 

язлйвий, побожний 
Богобоязл и вость, богобоязнеііность — бого- 

бійність, богобоязлйвість 
Боговдохновенньїй — богодухновенний 
Богоматерь — Богоматір, Мати Божа, Бо¬ 

жа Мати, Богородиця, Пречйста 
Богомолець, богомолица, богомолка — 1) бо¬ 

гомолець, богомільних, богомільни- 
ця; святий та божий (іронічно); 2) про¬ 
чанин, прочанка, 

Богомолье — І) богомілля; 2) проща 
Богомольний — богомільний, побожний 
Богоотступникь — б9гоод(від)ступник 
Богоравньїй — богорівний . 
Богородицьіна, богородичная трава, рос. 

1) ТЬутиз зегруІІит — чебрець, че¬ 
брик, чепчик богородич(ш)ний, це- 
брець, матерйнка; 2) д. Пезсмерт- 
ннкь 2 

Богороднчньїе праздники — Богородичні 
с(ь)вята (Пречистй): — Успеніе Бого- 
родицьі (15 серпня) —- Перша Пречй¬ 
ста, Рождество Богородицьі (8 жов¬ 
тня)— Друга Пречйста, Покровь Бо- 
городицьі (1 листопаду) — Третя 
Пречйста або Покрова 

Богослуженіе— служба Божа, од(від)права. 
Отправлять Богослуженіе — правити 
службу Божу 

Боготворить — боготворйти, обожувати 
Богоугодний — богоугодний, угодний Бо¬ 

гові 
Богохуленіе — богохульство, блюзнірство 
Богохудьникь, ца — богохульник, ця, блюз¬ 

нір, ка, блюзник, ця 
Богохульствовать —- богохулити, блюзнити 
Богоя'вленіе— 1) Богоявлення; 2) (с(ь)вято 

6 січня) — Водохрещі, Водохреща, 
Ордань 

Богоявленскій — богоявленський, ордан- 
ський 

Богь — Бог, Біг, (здр.)—Боженько, (дитяче) 
— Бозя. — Богь вь помощь, Богь на 
помощь, Помогай Богь— поможи Бо- 
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же, Боже помагай, Помагай Біг! — 
Боп, дасть—дасть Біг, Біг-ма! — Богь 
тебЬ судья — суди тебе Бог. — Богь 
вість — Бо’зна. — Бога призивать во 
свидітели — Богом с(ь)відчитися. — 
Богь меня побей — Побий мене Боже, 
Біг-ме! — Боже храпи, сохрани Боже, 
оборони Боже, упаси Боже — крий 
Боже, боронь Боже, ховай Боже. — 
Благодареніе Богу — дяка Богові. — 
Дай Богь — бо’дай, дай Боже. — Дай 
Богь здоровья — Поздоров Боже. — 
Ей Богу — їй Богу, далебі, присяй 
Богу. — Какь Вась Богь милуеть? — 
Як ся маєте?, Як Вас Бог милує? — 
Ради Бога — Бога ради, пробі. — Сла¬ 
ва Богу — слава Богу, хвалити Бога. 
— ЧЬмь Богь послаль — що Бог дав 

Боданіе — буцання, буцькання, штурхання, 
колоття 

Бодать, ся — колоти, ся, буцати, ся, штур¬ 
хати, ся , , 

Бодець — 1) острога, кіготь (задній у пів¬ 
ня); 2) ріжок (у житі), колючка, шип 
(у рожі, шипшині і т. д.) 

Водило — рожен 
Бодрить — бадьорити, ос(ь)міляти, додава¬ 

ти відваги 
Бодро — бадьоро, жваво, с(ь)мілйво 
Бодрость — бадьорість, жвавість 
Бодрствованіе — неспання, пильнування 
Бодрствовать — не спати, пильнувати 
Бодрьій — бадьорий, жвавий 
Боекь — 1) д. Билень; 2) д. Битка; 3) лом, 

череп’я, груз; 4) ступа з товкачем 
(велика дерев’яна) 

Боєць — боєць, вояка, войовнйк 
Боевой — бойовий ' 

Божба — божба, божіння, клятьба, прися¬ 
гання 

Божедревко? рос. Агґетізіа аЬгоІапит — 
оіж-дерево, боже дерево, біждере- 
вочок 

Божескій — божий 
Божественний —-1) божественний; 2) чудо¬ 

вий, чудовний 
Божество —- Бог, Біг, Божество 
Божиться — божитися, клястися, бігмати- 

ся, присягатися 
Божій—божий, боговий.—Божіею милостью 

— з Божої ласки. — Божіе Провидініе 
— Воля Божа. — Божья коровка, ком. 
Сйгузотеїа — сонечко 

Божница — 1) божник, божничок, божниця; 
2)каплиця 

Бознякь — бузина 
Бозовьій — бузиновий 
Бозь, рос. БатЬиІиз — бузина , 
Бой — 1) бій, биття; 2) бій, бійка, січа, ба¬ 

талія, битва. — Бой-дівка — козирь 
дівка. — Кулачний бой — кулачки 

Бойкій — жвавии, моторний, меткий, го¬ 
стрий. — Бойкое місто—людне місце 

Бойкость — жвавість, моторність 
Бойница — бійниця 
Бойня — 1) бойня, різниця; 2) різня, різа¬ 

нина 
Бокаль — келих, пугар, чарка 

Боковой — боковйй, побічний, прибічний, 
(про стіну бокову від причілку або 
про вікно в такій стіні) —- причіль¬ 
ний. — Пора на боковую — час спати 

Боковушка — бокова кімната 
Боксерь — боєць, перебієць 
Боксь — 1) бокс, кулачки; 2) стусан, штур¬ 

хан 
Бокь—бік,(мн.)—Бока—боки.—О бокь, бокь 

о бокь — обік, плече в плече, поруч, 
попліч. — Бока отвалять—боки обла¬ 
тати. — Лежать на боку — байдику¬ 
вати, байдики бйти, лежні справля¬ 
ти. — Побоку — геть, пріч, набік. — 
Сь боку припска — п’яте колесо до 
воза, прйкліп коляда, пришйй кобйлі 
хвіст 

Болванить— 1) витесувати, обтесувати; 2) 
дурйти. морочити, туманити 

Болвань — 1) болван, божок; 2) колодка, 
штурпак, надовбень; 3) дурень, бов¬ 
дур, бецман, телепень, йолоп. — 
Играть сь болваномь — з дурнем, з 
дідком граті) , 

Болваніть — дурніти, дурнішати, туманіти 
Болвашка — ґудзик (дерев’яний, необтяг- 

нутий) ( 
Болдьірь — суржик, помісою покруч 
Болиголовь, рос. Сопіит тасишит—болй- 

голов, блекота, сйкавка, свистуля 
Болокомь — на опашку 
Болона — ґуля, гуґля, ґургуля, морґуля, 

гуля,гугля 
Болонь — 1) лубок; 2) трухлявина (в недав¬ 

но зрубаній деревині) 
Болотина — багнйна, багновйця 
Болотистий — багнгістий, болотяний,ба- 

гнявий 
Болотникь — 1) кулйк (болотяний, 8со- 

Іорах); 2) рос. — а) Ба^іНагіа 5а§і11ае- 
роїіа — козлй, човник, стріла, водя¬ 
на стріла, стрілйці;; б) Оегапіиш 
зуіпаїїсит —- стоколінник; в) Бесіит 
— д. Багульннкь; 3) болотяник, бо¬ 
лотяний 

Болотний — болотяний, багновйй 
Болото — болото, багно, багнюка, багнище 
Болтан}е — 1) бовтання; 2) колихання, те¬ 

ліпання; 3) базікання, белькотання, 
пащикування, балакання 

Болтать — 1) бовтати, колотйти, (ложкою 
в страві) — бабратися; 2) колихати, 
махати, дрйгати; 3) балакати, ба¬ 
зікати, торочйти, молоти, верзтй, 
городйти, плескати, цвенькати, (ба¬ 
гато і швидко) — пащикувати, ро¬ 
котіти, (не вмовкаючи) — лопотіти, 
лящати 

Болтаться — 1) бовтатися, колотитися; 2) 
бродити, тинятися, вештатися, сно¬ 
вигати; 3) теліпатися, мотатися, тіпа¬ 
тися, колихатися 

Болтень — 1) копистка; 2) бовтун, бовтюк, 
розбовток 

Болтливьій, ая — балакайло, щебетлйвий, а, 
сковзькйй на язйк, слизькоязйкий, а, 
базікало, д. Болтунь 



Болтовня 29 Бородастьій 

Болтовня —- базікання, балаканина, бала- 
канка, теревені, верзіння 

Болтунь, болтунья — (Залакуй, балаклій, 
щебетун, уха, базікалд, цокотун, уха, 
лепетун, уха, торохтій, ка, белько¬ 
тун, уха, талалай, ка, ляскун, уха, 
ляскотуха, (не вмовкаючий) — буоній, 
(ще й дурний) — бовкало 

Болтушка — 1) д. Болтеньї; 2) путря; дерть 
або пійло (задля худоби); 3) яєшня 
(пряжена з молоком) 

Болть — 1) бовт; 2) прогонич 
Боль — біль 
Больница — лікарня, ббльнйця, шпиталь 
Вольно — 1) боляче, бблізко, болить, тяжко; 

2) д^же, вельми. — (Він дуже сер¬ 
дитий) 

Больной — слабий, недужий, хворий, хо- 
рий, болящий, (небезпешно) —- труд¬ 
ний. — Больнос місто — боляче 
місце, болячка, гедзло 

Большакь — старший 
Больше — більше, більш, над. — Больше 

всего — найбільше, більш усього, 
над усе 

Больїнеглазьій — окатий, окань 
Большеголовьій — головатий, головань, 

головко,голова^ 
Большинство,— більшість, більшина 
Большід — більший. — Большая часть — 

більша частина, більшість. —- Боль- 
шею, частью, по: большей часуи — 
здебшьша, здебільшого, найбільш, 
більш усього 

Большой — великий, здоровий, (не дуже) — 
чималий, величенький, здоровень¬ 
кий, (дуже) — величенний, величез¬ 
ний, здоровенний, здоровезний, здо¬ 
ровецький. — Столь большой — от- 
такйй, отакенний, отакезний. — Боль- 
шая дорога — великий шлях, стовпо¬ 
вий шлях, тракт. — Большіе—старші 

Большуха — старша 
Болі, е — д. Больше. — Тімь боліє — тим 

більш, і потім, й потому. — Чімь бо¬ 
ліє... тімь боліє — де далі... то все 
більш 

Болізненносрь — недужість, слабовитість, 
слабовікість, хворобливість 

Болізненньїй — болісний, нездужливий, 66- 
лізний, недужний, хирявий, хвороб- 
ний, хирний, слабовитий, слабові- 
кий, нездоровкуватий,(про росли¬ 
ну) — миршавий 

Болізньїй — 1) болісний, жалослйвий, жа- 
ліблйвий; 2) любий, милий, бажаний; 
3) сердешний, бідолашний, нещас¬ 
ний 

Болізнь, болість — болість, недуга, хворо¬ 
ба, хороба, слабість, неміч, немощі, 
боліщі, нездужання, слабування, хо- 
рування 

Боліть— 1) боліти, недужати, нездужати, 
недугувати, хорувати, хворіти, сла¬ 
бувати, (про гострий біль) — щеміти; 
2) боліти, побиватися, жаліти, жал¬ 
кувати, журитися, печалуватися 

Болячій, болящій — болючий, болячий, бо- 
лющий 

Болячка — струп, болячка 
Бомбардировать —- 1) бомбувати, кйдати 

бомби; 2) набридати, докучати, за¬ 
кидати листами або прозьбами 

Бондарнть — бондарювати, боднарувати 
Бондариха — бондарйха, бондарка, бодна- 

рйха 
Бондарь — бондарь, боднар, (син його) — 

бондаренко, (малий) — бондарчук, 
(дочка) — бондарівна 

Борачь, рос. Вогга^о — огірбшник, огіреч- 
ник, огірошна трава 

Борбора, рос. Випіа^ огіепіаїїз — грйцик, 
грйцики, свиріпа, свербйгуз 

Бордюра, бордюрь — крайка, окрайка, 
край, окравка, беріг, бережок, (для 
шпалєрів) —- бордюр 

Борей — бора, борва, борвій 
Бореніе — бороття, боротьба, борня 
Борець — борець, перебієць 
Борзой, борзая собака — хірт, хорт, хорто- 

ва собака 
Борзьій — прудкйй, швидкйй, шпаркйй 
Борзятникь — 1) ловчий, доїзжачии (що з 

хортами стереже з(ь)віря); 2) охотник 
(про полювання з хортами) 

Бористьій — 1) боровйй; 2) рясніш (про 
збори в одежі); 3) ббристий (водень) 

Бормотаніе —-1) буркотання; 2) мймрення 
Бормотать — 1) (про голубів) — (в)буркота- 

ти, туркотати; 2) (про людей) — мйм- 
рити, бурмотати, мурмотати 

Бормотливьій, оормотунь — 1) мймря, мим- 
рій, бурмйло; 2) (про голубів) — 
туркот 

Борньїм — борний 
Боровикь — 1) гриб Воіеіиз есіиііз —- боровйк, 

білий гриб; 2) рос. СЬішарЬіІа ищ- 
Ьеііаіа — барвінок, хрещатий барві¬ 
нок, боровйк, порушник, становнйк; 
3) пт. Теїгао Іеіпх — тетерун, тете-- 
рюк, тетеря, (самиця) — тетерйця 

Боровій — 1) кнурячий, кабанячий; 2) ле¬ 
жаковий 

Боровникь, рос. —-1) Зеїагіа уегіісіїїаіа — 
мишій; 2) Віііит — бурячкй, польова 
малйна 

Боровой — боровий 
Боровь — 1) кнур, кабан; 2) лежак, лежень. 

(Поперечна труба від коміна до ди¬ 
маря) , 

Борода — борода, (здр.) борідка. — Борода 
вьіросла, а ума не вьінесла — борода 
по коліна, а розуму, як в дйтини 

Бородка — борідка 
Бородавка — бородавка 
Бородавникь, бородавочникь, рос. — 1) Сіе- 

таїів — ломоніс, ^оминіс; 2) Се- 
гіпійе — воскоц(ь)віт, заяча крівця, 
дика капуста, дрік; 3) СЬеІісІопшш — 
гладушник, гладйшник, глекопар, 
глечкопар, прозорник, чйстик, чи¬ 
стотіл 

Бородавочньїй — бородавочний 
Бородастьій, бородатьій — бородатий 



Бородань ЗО Бракь 

Бородань —-1) бородач, бородань, кацап; 
2) рос. а) Апсігоро^оп — бородата 
трава, б) Рі1а§о — горлянка, грудна 
травка, полинчик і в) Уіпсеїохісшп 
— бородач, зміїний корінь, ранник, 
стручки, ломоніс, лупиніс. 

Бородища — бородище, оородяка 
Бородокь — пробій (ковальський струмент 

до пробивання дірок в залізі) 
Бородушка — борідка 
Бородчатьій — остйстий, остюватий, уса- 

тий(про рослини) 
Борозда — борозна, скорода, (при кінці 

оранки) — роз’бра 
Бороздить — 1) борознити, скородити, ра¬ 

лити, розорювати; 2) дряпати, ро¬ 
здирати, черкати, рисувати (про¬ 
водити риси) 

Бороздникь — 1) рало; 2) сапа, сапка 
Бороздчатьій — борознистий 
Борокь — борик, боричок 
Борона — борона. (Частини її): (рама) —по- 

кліть, бильця, (поперечини) — глиці, 
(кілочки) — зуби, (де чіпляється ор- 
чик) — посмир 

Бороненіе,— скородіння, скородження, во¬ 
лочіння , ' 

Боронильньїй — скородшь^ий, волочільрий 
Боронильщикь — скородільник, ВОЛОЧІЛЬ- 

ник 
Боронить— 1) боронити, обороняти, засту¬ 

пати, ся, захищати; 2) боронити, 
волочити, проволікати, скородити, 
заскорбжувати, заболочувати 

Боронка — борінка, боріночка 
Бороться — боротися, борикатися 
Бортевой — бортяний 
Бортень — улик, колодка, борть 
Бортина — колодка, улик пчіл 
Боргиикь — бортник 
Бортничать—бортникувати, пасішнику вати 
Бортовщикь — бортник 
Борть — (одежі) — край, беріг, (судна) — 

бік, облавок, (колиски) — бильця 
Борть — борть, дупло; улик, колодка 
Борщевикь, боршевка, рос. Негасіеит — 

борщ, борщівник, козел 
Борщевникь, рос. Разйпаса заГІуа — пас¬ 

тернак 
Борь —- бір 
Борьі — збори (в одежі) 
Борьба — бороття, боротьба, борня 
Босикомь — босяка, босяком 
Босовикь— 1) патинок, пантофель; 2) бо¬ 

сяк, халамидник,раклб 
Босой — босий. — На босую ногу —босо¬ 

ніж, босбніг 
Босомьіга, босомьіжнцкь — босяк, голодра- 

нецр, голоколінець, гольтіпака, бо¬ 
соніжка 

Босоногій — босоногий 
Босоножка — босоніжка 
Босота — ббсість 
Ботало — 1) бовть; 2) дзвоник 
Ботаникь — ботанік, рослинознавець 
Ботаническій — батанічний, рослинний 
Ботать, ся —• 1) хитати, ся, дригати, точи¬ 

тися; 2) бовтати, полохати; 3) гепати, ся, 
тупати 

Ботва — 1) рос. Веіа уці^агіз — буряк; 2) (у 
буряка) — бурячйння, гйчка, (у мор¬ 
кви) — морковйння, (у инших го- 
родних рослин) —- гйча, гйчка, ба- 
дйлля,огудиння 

Ботвинье, ботвинья —• 1) д. Ботва 2; 2) хо- 
лоднйк, холодний борщ 

Ботинки — полуботки,черевйки 
Ботфорть, ботфортьі — батфорти 
Боть— 1) д. Ботало 1); 2) маслобойка (руч¬ 

на); 3)байдак 
Ботьі — чоботи 
Ботільїй — 1) товстйй, гладрйй; 2) с(ь)пі- 

лий, стиглий, пос(ь)пілий, достйг- 
лий 

Бочага, бочагь, бочажина — бакай 
Бочарня — бондарня, бочкарня 
Бочениться — 1) бокувати, нахилятися на 

бік, бокасувати; 2) братися у боки 
Боченокь — барило, барйлко, барйльце, бо¬ 

клаг, баклаг, баклажок 
Боченочньїй — барйлковий 
Бочечньїй — бочковйй 
Бочистьій — бокатий, бокань, повнобокий 
Бочка — бочка, кухва, бодня, кадуб, кадовб, 

(для капусти) — кваснйк, (для води) 
— віднйк, водянйк, водянка; помір- 
ниця. — Какь вь бездонную бочку — 
як у прірву 

Боязливость — боязкість, боязність, жах¬ 
ливість, ляклйвість, полохлйвість 

Боязливий — боязкйй, боязнйй, жахливий, 
ляклйвий, полохливий, полошлйвий, 
боягуз 

Боязньїй — боязнйй, боязкйй, страшнйй 
Боязнь — боясть, ляк, жахання, острах 
Бояринь —- боярин, пан,вельможа 
Боярская снить, рос. Виріеигшп —ласкавець, 

ласкавці 
Боярьішникь, рос. Сгаіае£Ц5 ОхуасапіЬа — 

глід, глод 
Бояться — боятися, лякатися, жахатися, 

страхатися, страшйтися 
Браво — браво, добре, гарно, лепсько! 
Бравьій — бравий, хватрький, відважний, 

молодецький, голінний, с(ь)міливий 
Брага — брага; пйво 
Бражникь, ца — гультяй, ка, п’яниця, гу¬ 

ляка 
Бражничать — гультяювати, пгіти-гуляти, 

піячити 
Бражничаньс, бражничество —гультяйство, 

п’янйцтвог пійцтво 
Браздьі нравленія — стернб^ряду 
Бракованньїй — бракований,відчемний 
Браковать — бракувати, відділяти 
Бракос9четаніе — шлюб, одружіння, вінець, 

вінчання 
Бракь — 1) шлюб, вінець. — Вступать вь 

бракь, сочетаться бракомь — шлюб, 
вінець взяти, закон приняти, у за¬ 
кон вступити; одружитися, побра¬ 
тися, звінчатися, поженйтися, на 
рушнику статі;. — Вь гражданскомь 
бракЬ — да віру жйти; 2) брак, вй- 
бірки, обірок 



Брандмаузрь 31 Бродяжество 

Брандмаузрь — мур (між двома будинками) 
Бранець, бранцьі — плоскінь 
Бранить, ся — лаяти, ся, сварити, ся 
Бранливость, бранчивость, ьій —лайлйвість, 

сварливість, лайливий, сваркйй, свар- 
лйвий 

Бранньїй — лайлйвий 
Брань — 1) лайка, лаянка, лаяння; 2) війна 
Браслеть — браслет, обручка 
Братаниха — братова , 
Братанична — небога, племінниця, брата- 

ниця , 
Братаничь — небіж, племі(е)нник, братанич 
Братану — 1) брат старший; 2) небіж, пле¬ 

мінник (по братові); 3) брат у пер- 
вих 

Братанье — братання, побратймство 
Брататься — брататися, хрестами мінятися 
Брательникь — брат молодчий 
Братець — братік, братко, братусь, бра¬ 

туньо, оратічок 
Братина, братцнка — кухоль, жбан, конов¬ 

ка, кондійка 
Братнинь, братній — братів 
Братованье — прбратймство 
Братовая — ятрівка, братова 
Братолюбіе —- братерство , 
Братоубійца — братовбйвця, братоубійник 
Братскій — брац(тс)ький; 2) братерський, 

братерній 
Братство — брац(тс)тво; (член брацтва) — 

братчик; 2) братерство 
Брать, братья—брат, брата, братове.—Брать 

двоюродньїи — брат у первих.—Б. тро- 
тродньїй — брат у других. — Б. кре- 
стньїй — хрещений брат. —Б. кресто- 
вьій, названий — побратйм, названий 
брат. — Б. молочний —молошний 
брат. — Братья сведеньїе, сводньїе — 
зведені, зведенюкй, зведенята 

Брать, ся — брати, ся. — Брать верхь — гору 
брати, перемагати. — Брать вь долгь 
— позичати, набір брати, набирати. 
— Брать сторону —заступатися, ста¬ 
вати за кого. —- Брать ягодьі, гриби 
— збирати , 

Брачящіеся — молоді 
Брачньїй —- шлюбний, вінчальний, весіль¬ 

ний. Брачньїй обрядь — шлюб, він¬ 
чання 

Брашно — їжа, їство, страва, потрава 
Бревенчатьій — брусований, рублений 
Брсвно — поліно, колода, дуб, дубок, (об¬ 

тесане з чотирьох боків) — брус, 
балка, (коротке) — оцупок, оцупалок, 
(тонке, кругле) — кругляк, (для по¬ 
вертання вітряка) — стріла, (в кир¬ 
илічному зрубі) — цямрина, цебрйна, 
(під стелею) — сволок, (в будівлі для 
звязку) — ощепина, (поперечна) — 
банта, бантина, (для переходу через 
річку) — кладка, (на стріху) —- при- 
туга 

Бредень — волок, волочок, бредень 
Бредина, бреднякь, рос. Заііх саргаеа — 

верболіз, ива 
Бредить, ся — верзтй, ся, плестй, марити, 

ся, блудйти словами, ввижатися 

Бредни — дурнйця, бредня, нісенітниця, 
теревені 

Бредь — верзіння, мари, маячня 
Брезгать — брйдити, ся, гребати, гидувати, 

гордувати 
Брезгливость, брезгливьій — бридливість, 
-ВИЙ, ГИДЛЙВІСТЬ, -вий ' 
Брезжать— 1) брязчати, брязкотіти, дрень- 

чати; 2) брйнькати 
Брезжить, ея — 1) с(ь)вітати, на с(ь)віт 

займатися, благословлятись, сіріти; 
2) мріти, мигтіти, миготіти, блй- 
мати 

Бременить — обважати, обтяжати, заважати. 
— Брсмя—вага, вагота, тягар, тягота, 
тяжар. — РазрЬшиться оть брсмени 
— родйти, породйти 

Бренность — марність ( 
Бренньїй — марний, тлінний 
Бренчалка — брязкітка, брязкало, бряз¬ 

кальце, брязкотіло 
Бренчаніе — 1) брязчання, брязкання, бряз¬ 

кіт; 2)бринькання 
Брести, ся, бресть — брести, ся, плестй, ся, 

плентати, ся, чвалати, тягтися, дй- 
батися, дйбати 

Брехать — гавкати, брехати 
Брехня — брехня, бридня 
Брехунь, брехуха — брехун, брехунка, ха, 

(здр.) брехунець 
Брешь — проло(і)м, вйрва, дюра, дірд 
Бритва —- 1) брйтва, (з коси) — скісок; 

2) білик 
Бритвенница,бритовница — бритовниця 
Бритвенньїй, бритовньїй — бритовний 
Брить, ся — брйти, ся, голйти, ся 
Бритье — бриття, гоління 
Бріша, рос. Беїагіа £Іаиса і Рапісиш сгиз- 

§а1і — брйця, мишій 
Бричка — брйчка, брйка, (з плетеним коро¬ 

бом) — нетечанка, (крита) — буда, 
будка 

Бріонія, рос. Вгуопіа — нечіпай-зілля, 
переступ 

Бровистьій — броватий, бровань, бровач 
Бровньїй — брівнйй , 
Бровь, мц. брови — брова, (здр.) — брівка, 

брівонька, (мн.) — брйви, брівкй, 
брівоньки, бровенята 

Бродильний — кваснйй 
Бродить— 1) бродйти, вештатися, волочй- 

тися, тинятися, тулятися, швендя¬ 
ти, блукати, тинятися, никати, сно¬ 
вигати; 2) кйснути, кваснути, (про 
тісто, буряки то-що) — грати, вигра¬ 
вати, шумувати, мусувати (про го¬ 
рілку, вино то-що) 

Бродия — бродня, блукання, блуканйна, 
вештання, рновигання 

Бродокь — пробій 
Бродчнкь — забродчик, бурлака , 
Бродь — брід. — Вь бродь — у брід, брідьма 
Бродяга — бродяга, волоцюга, заволока, 

бурлака, поволока, приблуда, при¬ 
плентач, (про жінку) — врлоцюга, 
бурлачка, мандрьоха, повія 

Бродяжество, бродяжничество —бродяжство, 
волоцюжство 





Будкость 33 Буравокь 

Будкость —- чуткість 
Будоражить — турбувати, баламутити 
Будочникь — будник 
Будра, рос. — а) д. Баранчикь; б) Небега 

Неііх — плющ; в) Ьіпагіа—дзвіночки, 
звбники, косюркй, сокирки, зайців 
льон, ленок, остудник, чистець, зо¬ 
зулині черевички 

Будто — 1) наче, неначе, мов, мовляв, бу¬ 
цім, ніби, либонь. — Какь будт,о, буд- 
то-бьі — начеб-то, мовби-то, ніби-то; 
2) хіба?, невже, чи вже? 

Будущіи — будучий, потомний, прийдешній, 
майббтній 

Будущность — будуч(ч)ина, будучність, бу- 
дущина, прийдешнє, майбутність 

Буеракь—1) байрак; 2) замет 
Буерачекь — байрачбк 
Буерачина — ярок, балочка 
Буженина — свинина , 
Бужденіе, буженіе — будіння, будження 
Буза— 1) буза; 2) сіль кам’яна 
Бузина, рос. ЗатЬисиз піцга — бузина, (гал.) 

— баз, базнйк, 5. гасетоза — бузина 
червона, 5. ЕЬиІиз — бузнйк, в язов- 
ник, (гал.) — базнйк 

Бузинньїй, бузиновий — бузиновий 
Бушце — 1) шпиль, белебень; 2) цвйнтар(ь), 

церковний двір 
Буйволенокь — буйволя, -ляти 
Буйволь, Воз ЬиЬаІиз — буйвіл, (здр.) — 

б^уйволик, (самйця) — буйволиця 
Буйньїи —-1) буйнйй, бунтовлйвий, задьбр- 

ливий; 2) буйний, бурхлйвий, рвач- 
кйй; 3)буйнйй,велйкий 

Буйство — буча, бешкет, буйність 
Буйствовать — бучу збивати, буяти, бушу¬ 

вати 
Бука— 1) хоха; 2) вовкуватий, темрюк, не¬ 

люда, нелюдько, безлюдько, одлюдь- 
ко, похнюпий, похмурий.—СмотрІть 
букой — вовком дивйтись 

Букашка — куз(ь)(<а, комашка, кузочка 
Буква — буква, літера. — Б. гласная, со- 

гласная — голосна, пргіголосца 
Буквальний, но — дословний, дослівний, 

достотний, достоменний; до слова, 
до цяти, достотно, достоменно 

Букварь — букварь, граматка, абетка 
Буквенньїй — буковний, літерний 
Буквоідство — буквоїдство 
Букеть — 1) букет, пучок, пучечок, кйтиця; 

2) дух, пах, пахощі 
Букинисть — книгарь (що торгує старими 

книжками) 
Букля — пукля, пейс 
Буковина, рос. Веіопіса — буквиця, буков- 

ник, бук-трава, польовйй канцлер, 
материнка. — Б. лісная, ЗіасЬуз зіі- 
уаііса—буковиця, бабка. — Б. русская, 
Аіи§а ругатідаїіз — горлянка, дівча¬ 
ча краса, гостровершки, суховерш¬ 
ки, богородишник 

Букь— 1)рос. Ра§и$ — бук, буковйна, бу- 
чйна. — БІльїй букь, Сагріпиз Ьеіиіиз 
— граб, грабйна; 2) луг, мйтель; 
3) жлукто 

Булавка — шпйлька 

З 

Булавочньїй — шпильковий 
Буланий — буланий, (про вола) —половйй 
Булатний — булатний 
Булать — 1) булат, сталь, криця; 2) меч, 

шабля 
Булдьіга — 1) палиця, ціпок, дубйна; 2) гуль- 

тяй,гуляка 
Булдьірь— 1) пухйрь, гуля, морґуля; 2) не¬ 

рівне місце в полі; 3) хатка на бе- 
лебні або в пустирі 

Булдьірн, булдьірья — булькй, бульби 
Булка — булка, палянйця, (з лапками заг¬ 

нутими, помазана олією з цибулею) 
— книш, (гречана) — балабуха, 
(невеличка, кругла) — буханець, бу¬ 
ханка, (французька) — франзоля 

Булочная — пекарня 
Булочникь, ца — пекарь, хлібопек, булош- 

ниця, палянйшниця, перепічайка, 
бублейниця, бублешниця 

Булочний — булошний, палянйшний 
Бултьіхать — 1) бовтати, колотити; 2) бу¬ 

рити, кидати що в воду 
Бултьіхнуться — бовтнути, шубовс(т)нути 
Бултьіхь — бовть, шубовсть, бух, буртись, 

плюсь 
Бульїга— 1) камінь дикий; 2) брила (ка- 

міню) 
Бульїжннкь — д. Бульїга 1 
Бульїня — прасол 
Бульдогь — британ, бульдог , 
Булькать, ся — булькати, ся, булькотіти 
Бульонь — бульйон 
Бумага — 1) папір, бомага, бумага, (здр.)—па¬ 

пірець. — Б.(почтовая—листовий, по¬ 
штовий папір. — Б. оберточная —бібу- 
ла. — Б. хлопчатая—бавовна, бавйна. 
— Б. гербовая —- гербовий, штемпльо- 
вий папір. — Б. папиросная — цига- 
рошний. —Б. цвітная (для гапту¬ 
вання) — заполоч; 2) (стара) — шпар- 
гал, (зб). — шпаргалля 

Бумагомаратель — писака, писачка, папі- 
ромаз, віршомаз , 

Бумажка — папірець, папірчик, бо(у)мажка 
Бумажиикь — гаман, гаманець, гаманок 
Бумажньїй— Г) папіровий, папіряний, па- 

пірчатии. — 2) бавовняний, бав- 
няний , 

Бумажная фабрика — папірня. — Б. фабри- 
канть — папірник 

Бумазея, бумазейний — бархан, бархановий 
Бунтовать, ся — 1) бунтувати, ся, повста¬ 

вати, бунт зривати; 2) баламутити, 
каламутити, підбурювати 

Бунтовской — бунтлйвии, бунто(і)влйвий 
Бунтовщикь — бунтовнйк, бунтівнйк, бун- 

тарь, повстанець, (гал.) — воро¬ 
хобник 

Бунтовщическій, бунтовщичій —бунто(і)внй- 
чий, бунтарський, повстанський 

Бунть — бунт, заколот, розрух, ворохобся 
Бу нчать—гудіти, густгі, дзижчати, бри(е)ніти 
Буравить — свердлй^и, вертіти 
Буравленіе — свердління, верчення 
Буравньїй — сверделовий 
Буравообразньїй — свердловатий 
Буравокь,буравчикь — свердлик 
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Буравь 34 Бьістрьій 

Буравь — свердел, свердло, (великий) —ло¬ 
патень, (для вирівнювання рулі 
рушниці то-що) — шуст, (для розшу¬ 
кування кринишних жил, руди то¬ 
що) — штирь, с(ь)відер 

Бураковьій — буряковий 
Буракь — бурак, буряк ( 
Бурань — хуртовина, (ф)хуґа, віхало, за¬ 

вірюха, хуртеча 
Бургомистрь, бургомистерша — бурмистер, 

бурмйстр, бурмистрбва 
Буреваль— 1) вітрюга, буря; 2) вітролом, лом 
Бурена, буренка, буренушка—корбвиця, минька 
Бурить — свердлити, вертіти 
Бурка — бурка (керея) 
Буркала, буркальї — баньки 
Буркунь — рос. 1) Меіііаіиз аІЬа — білий 

буркун, М. соегиіеа — буркун-зілля, 
М. оґпсіпаїіз— жовтий буркун; 2) Ме- 
біса§о Гаїсаіа —- бурундук, бурундук, 
буркун, черевйшник; 3) ОпоЬгуспіз 
заііуа — заячий горох 

Бурлакь — бурлака, (зб.) бурлацтво 
Бурлаченіе, бурлачество —- бурлакування 
Бурлачить — бурлакувати 
Бурливий — 1)бурхливий, буремний, на¬ 

вальний, рвачкйй; 2) невгомонний, 
неспокійний 

Бурлить — 1) бушувати, бурхати, клеко¬ 
тіти; 2) галасувати, б^чу збивати, 
шарабурити 

Буровить — дзюрйти, рйнути, бурхати 
Бурса, бурсакь, бурсачье —- бурса, бурсак, 

бурсачва, бурсацтво 
Бурта, оурть — бурт 
Бурунь — бурун 
Бурчаніе — буркотня, буркотнеча , 
Бурчать — бурчати, буркотати, буркотіти, 

бурхотіти , 
Бурь — свердел, штирь, с(ь)відер 
Бурьій — бурий, рудий 
Буря — буря, хуртовйна 
Бусить — 1) мрячити, імжйти, мжйти; 

2) пилити, порошйти, курйти; 3) бре¬ 
хати, верзти, теревені, дурнгіцю 
нестй, правити, точйти, торбчйти 

Буслай — мугйрь, мугцряка, гевал 
Бусовіть — сіріти, синіти 
Бусь— 1) мигйчка, мжйчка; 2) пил, порох 
Бусьі—пацьорки, бузкове намисто (скляне), 

смілка, січка 
Бусьій — темносйзий. сіробурий 
Бутень, рос. СЬаегорпуІІиш АпіЬгізсиз — 

болйголов,свербйгуз 
Бутерлакь, рос. Розіиіаса заііуа— сосонка 
Бутонь —- пуп’янок, пуп’яшок, (що почав 

роспускатися) — роспукавка 
Буторь — мацатки, збіжжа, мізерія, худо¬ 

ба, худібчина 
Бутузь—-куцан, пузань, пузанчик, опец(ь)ок 
Буть — груз 
Бутьілка — пляшка, (здр.) пляшечка, бутелька 
Бутьілочньїй — пляшковий, пляшаний, бу- 

тельковий 
Бутьіль — сулія, (оплетена) балцанка, пле- 

тенйця 
Буфеть —- 1) мйсник, суднйк, креденець; 

2) ресторан, буфет 

Бухалень, пт. Воіаигиз зіеііагіз — бугай 
Бухать, ся — бухати, ся, бухкати, ся, ге¬ 

пати, ся 
Бухнуть, ся — 1) бухнути, ся, гепнути, ся; 

2) ляпнути, вйпалити; 3) бубнявіти, 
бучавіти 

Бухта — затока, бухта 
Бучало— вйр, врдокруть, крутінь, круча, шум 
Бученіе — зоління, лужіння 
Бучень — джміль 
Бучило — бакай, ковбань 
Бучить — лужити, золйти, ся 
Бучной — золінний 
Бушевать — бушувати, буяти, б^чу зби¬ 

вати, бурхати, вйхорити, шумувати, 
ґвалтувати 

Буянь — буян, ворохобник, задьора, гала- 
тйн, бешкетник 

Бьі, когда бьі, если бьі, чтобьі — б, колй-б, 
щоб, як-бй 

Бьівалець — бувалець, бувалий 
Бьівало —- бувало, було 
Бьівальїй — бувалий, минулий, колйшній 
Бьівальщина, бьіль — билйця, бувальщина, 

буваль 
Бьівать—бувати, траплятися, лучатися.—Бьі- 

вать часто у кого — вчащати до кого. 
— Какь ни вь чемь не бьівало—мов ні¬ 
чого й не було, наче й не він, не во¬ 
на. — Ничуть не бьівало — зовсім ні. — 
Зтому не бьівать — сього не буде! 

Бьівшій — бувший, що був, минулий. — Ш>- 
когда бившій, когда-то бьівшій — 
колйшній 

Бьїковникь, р,ос. —-1) УегЬазсшп пі^гиш — 
горлачі, оман; 2) Меіатругит — 
братіки, Іван та Марія г 

Бьїкь — 1) Возіаигиз — бик, віл, (стадник) 
— бугай, (дикий, Возигиз) —тур 

Билина — 1) д. Бьівальщина; 2) билйна, 
билинка, билйнонька; 3) д£ма 

Бьіліе — зілля, бйлля 
Бьілое —- минуле, колйшнє 
Бьілой—минулий^ (давно кились)—коліішній 
Бьільеватьій — бур’януватий 
Бьільникь більїй, рос. ОпарЬоІіит зііуа- 

іісит — суховершки 
Бьільникь, більнякь, рос. Агіешізіа уиі- 

§агіз—чорнобіль, чорнобиль, забудь¬ 
ки, нехворощ, нехвороща 

Бьістрехонекь, бьістрешенекь — швидень- 
кий, жвавенький, хутенький, би¬ 
стренький, швидесенький 

Бистріша — бистрина, биртриня, бистрйнь, 
стрйжень, прудковід 

Бьістроглазьій — бистроокий 
Бьістролетньїй — бистрольотний, бистро- 

плйнний 
Бистроногій — прудкйй, вітроногий 
Бьістрость, бистрота — швидкість, пруд¬ 

кість хуткість, скорість, бистрина 
Бьістротечньїй — бистроводний 
Бьістротокь—прудковід, стрйжень, бйстриця 
Бьістроуміе, бьістроумньїй —бистротямість, 

бистротямии, бйстрий, меткіш на 
розум,тямкйй 

Бистрий, бьістро — швидкйй, о, прудкйй, 

хуткйй, шпаркйй, о, бйстрии 
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Бьітіе — буття, життя, істнування, єству- 
вання. 

Бьітность — пробування, бутність, буття. 
— Вь бьітность мою... — за час мого 
пробування, коли я був... 

Бьіть — побут, життя 
Бьіть — бути, пробувати, жити, знаходи¬ 

тися, матися, істнувати. — Бьіло да 
спльїло — було та загуло, було та за 
водою пішло. — Будь добрь, будьте 
добрьі — будь ласка, будь ласкав, 
будьте ласкаві! — Бьіть вь состояніи, 
вь силахь — змогтйсь, здужати, здо¬ 
лати, силу мати. — Бьіть можсть—мо¬ 
же, мабуть. — Бьіль таковь — счез, 
зник, пропав. — Бьіть кь лицу —лйчи- 
ти, до лиця бути, приставати. — Такь 
и бьіть — гаразд, добре, нехай так, 
сількісь. — Какь бьіть? —- що робити? 
як його бути? — Какь бьі тамь ни 
бьіло — щоб там ни було 

Бьічатина — воловина, бичина, яловичина 
Бьічачій, бьічій —- бичачий, воловий 
Бьічиться — опинатися, пручатися, змага¬ 

тися 
Бьічокь — бичок 
Бігаміє — бігання, біганйна, гасання 
Бігать— 1) бігати; гасати, (в)ганяти, шмиг¬ 

ляти; 2) тікати, утікати, втікати; 
3) (в)ухилятися, цуратися 

Біглець — утікач, втікач, тікач ( 
Бігльїй — 1) утіклий, збіглий, забіглий і 

д. Біглець; 2) швидкйй, хуткйй, 
моторний, поверховний, легкий, по¬ 
біжний. — Броснть бігльїй взглядь 
— скйнути оком, намигнути оком. — 
Бігло — швйдко, швиденько, х^тко, 
хутенько, нашвидку, побіжно (гал.) 

Біглянка — утікачка, втікачка, утіканка 
Біговой — біговйй 
Бігомь — бігом, бігцем, біжки, (злегка) — 

підбігцем 
Бігомірь — (одометрь) — бігомір 
Біготня — біганйна, метушня 
Бігство — (в)утікання, (в)утіканка, (в)у- 

теча, (в)утечка, (в)утік, втьбки. — 
Образ ить, ся вь бьгство — повернути 
на втіки, пустйтись на втьбки, на 
втікача, накивати п’ятами 

Бігунки — бігунці 
Бігучій— 1) біжучий, текучий; 2) линючий 
Бігь — 1) біг; 2) Біта — бігй, гони, перегони, 

гонйтва; мйндри, втіки, втьбки 
Біда — біда, лйхо, нещастя, недоля, при¬ 

года; безталання, лиха годйна, без¬ 
голов’я, халепа, причйна. —- Вь томь 
то и біда! — то-то бо й лйхо, горе. 
— Біда стряслась—лйхо спіткало. — 
Какь на біду —- як на лйхо, як на те. 
Навлечь біду — наклйкати лйхо. — 
Пережить бьду — перебідувати. — 
Помочь біді — запобігти лйхові 

Бідишка — бідонька, лишенько 
Бідниться — біднитися, бідкатися 
Бідновать — (і іду вати 
Бідность — бідність, убожество, убозтво, 

недостатки, бідота, мізерія, злидні 

Біднота — 1) д. бідность; 2) бідота, біднота, 
голота, сірома, сіромашня, злйдні 

Бідньїй — 1) бідний, убогий, вбогий, неза¬ 
можний, мізерний, злиденний; 2) бід¬ 
ний, бідолашний, сердешний 

Бідніть — бідніти, біднішати, вбожіти, 
зводитись, переводитись, голіти 

Бідняга, біднякь— () бідняк, бідак, бідарь, 
злидарь, харпак, голодранець, без¬ 
штанько, сіромаха, гольтіпака; 
2) бідолаха, сердега, небога, нетяга, 
неборак 

Бідовий — 1) (про діло)—лихйй, небезпеш- 
ний; 2) (про людйну) — завзятий, 
невгомонний 

Бідокурить — шкодити, збиткувати 
Бідокурь, ка — шкодник, ця, збитошник, ця 
Бідственньїй — 1) нещаслйвий; 2) бідо¬ 

лашний, злиденний 
Бідствіе, бідство — біда, лиха годйна, ха¬ 

лепа, безголов’я 
Бідствованіе — бідування, горювання 
Бідствовзть — бідувати, горювати, бідка¬ 

тися, злиднювати, поневірятися 
Біжать — 1) бігти, тікати, (швидко) —чух¬ 

рати, драти, чесати, чкурати, чимчи¬ 
кувати, дмухати; 2) (про годйну і во¬ 
ду) — бігти, точйтися, пливтй 

Біженець — біженець, утікач, тікднець 
Білево — 1) білизна; 2) біління, білення 
Біленькій — біленький 
Білесоватьій — білястий, білявий 
Білехонекь, білешенекь — білесенький 
Біли, Ьеисог^Ьоеа —- оплава, уплави 
Білизна — білість, білянка, білявість 
Білило, білила, білильї — білило, побіл. — 

Свинцовьія білила — блейвас 
Білильний — білиловрй, блейвасовий 
Білильщикь, ца — білільник, ця 
Білить, ся — білйтц, ся, побіляти 
Білішій, білій — білячий, вивірковий, з 

вйвірки 
Білка — 1) Бсіигиз уиі^агіз — білка, веврик, 

вйвірка, вйв’юрка; 2) білення 
Білковина — білковина 
Білковьіц — білковий 
Біло — біло, чйсто 
Білобокій — білобокий 
Білобровий, білобрьісьій — білобровий 
Білобрюхій — білопузий, білочеревий, під¬ 

ласий 
Біловатьій — білястий, білявий, пробілу- 

ватий 
Біловать — білувати 
Біловой — біловйй, біловйк, перепйсаний 

начисто 
Біловолосий — біловолосий, білявий 
Білоглазьій — білоокий, білозорий 
Білоголовець — а) Сгеріз Іесіогит — куль¬ 

баба. дйкий молочай, жовтий ц(ь)віт, 
б) Віїаиз ргаїепзіз — морковник 

Білоголовка, Зрігаеа иітагіа і РгіГоІіит 
топіапит — куряча лапка, сорочі лап- 
кй, біла кашка, конюшйна, квасик 

Білоголовникь, Уассіпіит иіі^іпозит — 
голубець, п’янйця, піякй, лохйна, ло- 
хачі, глухйня (гал.), в) Вегіегоа іпсапа 
— бабишник, йкавка 
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Білоголовий — білоголовий 
Білогривий — білогривий 
Білогрудий — білогрудий 
Білозорь, рос. Е’агпазяіа раїизГгіз — білозор, 

гадай-зілля, маточник білий 
Білокоцьггникь, рос. Тиззіїа^о ГагГага —під¬ 

біл, мачушник, матошник, ранник 
БІлокорка, рос. Агіешізіа іпобога — нехво¬ 

роща біла 
Білокрьільникь, рос. Саііа раїизігіз — 

фіалковий корінь 
Білокудреніїнкь, рос. Ваііоіа піега — глуха 

кропива, м ятошник, собача м’ята, 
шандра 

БІлокурнй — білявий 
БІлокь — 1) білок; 2) рос. Апешопе — про¬ 

ліска, переліска 
Білолиций, ая — білолиций, ца(я) 
Білолозь, рос. 8а1іх ашу^баїіпа — оілотал, 

тала, лоза 
Біломойка — прачка 
БІлоруссь — білорус 
Білоручка — білоручка 
Білорибиця, риба 5а1то,пе1та — білуха 
Білосніжний — сніговобілий, білосніжний 
Білостойка, рос. Риішопагіа оГГісіпаїіз —- 

медунка, медунчики,медяник,воло¬ 
вий язик 

Білотурка — д. Арнаутка 2 
Білотілий — білотілий 
БІлоусь — 1) білоус, біло^сий, біловусий; 

2) рос. Иапіиз зіпсіа — ковила, 
мичка 

БІлочний — білячий, вивірковий 
БІлочннй — білковий. 
БІлошвейка, білошвея — швачка, шваля 
Білошерстий — білошерстий, білан, біляк 
Білуга, риба Асірепзег пизо — білуга 
Білужина — білужина 
Білужій — білужий 
Білуха, рос. Апіеппагіа сііоіса — нечу й-вітер 
Білужникь, рос. Рііадо агуепзіз—горлянка, 

грудна травка, полйнчик 
Білий — білий, (на масть) — білан, біляк 
Білий світь —- с(ь)віт Божий 
Біль — біль 

БІлье — білизна, хустя, шмаття 
Більмо — більмо, скалка, полуда 
Більмоочннй—- більмоокий, оільмак 
Біліть — білітц, білішати 
Біліть, ся — біліти, ся,,(про воду) —-леліти, 

ся, (ясно) — ясніти 
БІлякь — 1) біляк, чепурун; 2) біляк, (заєць) 

Ьериз уагіаЬіІіз 
Білянка — 1) білянка, білявка; 2) гриби 

А§агісиз піїібиз, ргосегиз і зиЬаиІсіз 
— білянка 

Білячка — білоручка, чепуруха 
Бісено^ь, бесеньшп» — бісеня, бісенятко, 

бісик, чортеня, чортик 
БІсиво — дурман 
БІсина — дур, скаженина 
Бісить — бісйти, дратувати , 
Біситься —-1) біситися, казйтися, скажені¬ 

ти, навісніти; 2) лютувати, сатаніти, 
мордуватися 

БЬсноватьіи — біснуватий 
БІсовка — чортйця, відьма 
Бісово молоко, рос. ЕирЬогЬіа — молочай, 

молочак ' , 
Бісовскій — бісів, бісівський, чортів, чор¬ 

тячий, диявольський, гаспидський, 
гемонський 

Бісовщина, бісовство — 1) чортяцтво, чор- 
тівщйна, бісовщина; 2) біснування, 
лютування, шаленство 

БІсокь — синйця (з породи ^агиз) 
БІсь — біс, чорт, диявол, дідько, сатана, 

куций 
Ьішеникь, біщенина — 1) рос. а) Сісиїа уі- 

гоза — бех, вгіха, вомйга, о) д. Белла- 
дона;2)запрйдух, дурман 

Бішенка — буркунець — Сіиреа сазріа 
БІшенство — 1) несамовитість, навіженість, 

шаленство, лютість; 2) сказ, ска¬ 
женість, стеклйзна 

Бішений —- скажений, стеклий, кручений, 
шалений, навіснйй, навіжений, не- 
самовйтий, біснуватий, лютий, пі¬ 
нявий 

Бяшка — баранчик, ягня, ягнятко 

В 
Вабельщикь — вабник, вабець, принадник 
Вабленіе — ваблення 
Вабикь — вабка, дудочка, сюркало 
Вабить — вабити, принажувати, манйти, 

приманювати 
Вага — 1) вага, важнйця, терезй; 2) штель- 

вага, штильвага 
Вагенбурп. — обоз, табор 
Вагенмеистерь, вагмейстерь — обозний 
Вагранка — горен 
Важенка — самиця оленя, оленйця 
Важничанье — пиха, пишання, величання, 

пиндючення 
Важничать—пишатися, пишнйтися, велича¬ 

тися, бундючитися, копйлитися, копи¬ 
лити губу, козирйтися, пиндючитися 

Важность — важливість, повага, важність, 
велйчність 

Важньїй — важний, поважний, важлйвий, 
велйчний, пйшний, бундючний 

Важня — важня, терезнйк 
Вайда, рос. Ізаііз ііпсіогіа — синячник 
Ваія — вайя, гйлька, верб,а, лоза. — Неділя 

ваій — вербна неділя 
Вакансія — вакансія, гуляще, вільне мі,сце 
Вакантний — вакансовий, вакуючий, віль¬ 

ний, гулящий, порожній , 
Вакацій, вакаціонньїй — вакації, вакаційний 
Вакса, ваксенньїй, ваксить — вакса, ваксо- 

вйй, ваксувати 
Баланда, валандала — млявий, лемішкува- 

тий, мнйха, макуха, маруда, папу- 
ша, копотун • 

Валандаться — 1) валандатися; 2) тинятися, 
блукати,хилятися 

Валежникь — лом, вітролом, ламань, ло- 
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мачча, сушняк, (дрібний) — хмиз, 
труск, трусок, (викинутий водою) — 
бережняк 

Валекь— 1) прач, праннк, пральник; 2) ру¬ 
бель, качалка; 3) барок, орчик; 
4) держак (весла); 5) вал, валик(ьок), 
валець (в млині) 

Валенки, або валеньї — повстяники, пов¬ 
стяки 

Валеть (в картах) —-хлап, хвйл(ь)ка, нижник 
Валильня—валюшня, валюша, шаповалка, 

фалюша 
Валить, ся — 1) валити, ся, валяти; 2) на- 

кидатш насипати; 3) скидати, звалю¬ 
вати; 4) сунути, ся, сипати, плавом 
пливти, хмарою йти 

Валка — 1) звалювання (до купи); 2) ру¬ 
бання, вируб (лісу); 3) валяння, ка¬ 
чання (сукна, повсти і т. и.) 

Валкій — хиткий, хилкий, хибкий 
Валовой — гуртовий, валовий 
Валомь — валом, юрбою, гуртом 
Валошить — валашати, холощати, холо¬ 

стити, легшати, легчйти, завертати, 
каплунити 

Валуй, гриб А§агіси$ Гоеіепз — валуй 
Валунь —- кругляк 
Валухь — валах 
Валь — 1) вал, окіп; 2) хвиля велика, вал, 

бурун 
Вальдшнепь, пт. Зсоїорах гизіісиїа —валю¬ 

шень, слумка, слуква, лежень, окбс 
Вальсь — валець, вальс (танець) 
Вальяшньїй — 1) важкий, міцний; 2) гар¬ 

ний, красний, вальний, показний, 
пйшнии 

Валюга — вайло, валюка 
Валюта — ціна, кошт, валюта 
Валяльщикь — шаповал 
Валяльний —- шаповальський 
Валять — 1) валяти, качати; 2) базграти, 

ляпати, мазгати; 3) катати (швидко 
бігти, їхати) 

Валяться — валятися, качатися 
Вампнрь — 1) зоол. Уатругиз — порода ка¬ 

жана; 2) упйр(ь), упиряка 
Банда — верша (з лози) 
Ванна — ванна, купіль 
Варахія, рос. Дпиіа Ьігіа — гвоздична, го- 

йц(ь)віт, сідач, суховершки і Іпиіа 
гііапіса — заболоточник 

Варварка— 1) варварка, люта, жорстока 
(жінка); 2) рос. ВагЬагеа уці^агіз — 
свиріпа 

Варварство — варварство, азіяцтво, лю¬ 
тість, дикунство 

Варварь — варвар, азіят; лютий, дикун, 
катюга 

Варганить—-1) варганити, бринькати, ци- 
гйкати; 2) капарити 

Варгань — дрймба, вигран, варган 
Варега, варежка — рукавйця, плетенка 
Варснсць — ряжанка, колотуха, паренуха 
Вареніе, варка — варіння, варево 
Варенье — цукрове варення, варення, сма¬ 

жені ягоди, павйдло, повйдло, по- 
відла, — дел. 

Варея — куховарка, варійка 

Варить, ся — варйти, ся, (в маслі, меду, в 
цукрі) — смажити, (мед) — сцтйти. 
— Молоко сварилось — скипілось 

Варіанть — одміна, варіант 
Варки — полудрабки 
Варница — солеварня 
Варня — пивоварня, медоварня, бровар, 

броварня ( 
Варована — 1) вірьовка, верівка; 2) дратва 
Варокь — загін, баз , 
Варь — 1) спека, вар; 2) окріп, вар; 3) смо¬ 

ла, (у шевців) — шевська смола 
Василекь, рос. Сепіаигеа суапиз —волош¬ 

ка, волошки, блавати 
Василекь огородньїй, душистьій, рос. Осі- 

тиш Вазіїісит — васйльок, васйль- 
ки, пахучі васйльки, церковні ва- 
сйльки 

Василекь рогатий, рос. ОеІрЬіпіит сопзо- 
Ііба — сокиркй, комарові носики, ко¬ 
сарики, черевйчки, зозулині чере- 
вйчки 

Василиса, рос. Оепііапа сгисіаіа — тйрлич, 
товстуха, лихоманник 

Василискь — 1) василйск, змій; 2) ящурка 
(американська — Вазіїізсиз ашегі- 
сапиз) 

Васильсвь вечерь — меланка, кут (перед 
новим роком) 

Василокь — кропило 
Васильковий — волошковий, блаватний, ва- 

сйльковий, сокйрковий 
Вассаль — голдівник, васаль 
Вассальскій — голдо(і)внйчий, васальський 
Вата — бавовна, бавина, вата 
Ватага — ватага, отара 
Ватерпась —- ґрунтвага, середвага, ватер¬ 

пас, поземниця 
Ватний, ваточньїй — бавовняний, ватяний 
Ватруха, ватрушка — мандрйка, мнйхи, 

мнйшки 
Вафельниця — вахлярка 
Вафля, вафли — вахлі 
Вахлакь — 1) гуля, гургуля; 2) чвалай, 

вайло, вахлай, уюхтій 
Вахлачка — 1) тюхтійка, вахлайка, недо¬ 

тепа; 2) рос. Сігзіит Іапсеоіаіит —- 
дід, дідовнйк, дрябчак 

Вахляй, вахлякь — партач 
Вахта — варта, вахта, сторожа 
Вахтерь — вахтор 
Вачикь — сакви 
Вашь — ваш, васький 
Ваяніс — різьб’ярство, сні(й)царство 
Ваяло — різак, долотцф 
Ваятель — різьб’яр, сні(й)царь, різьбар 
Ваять — різб’ярити, вирізувати, виливати, 

сні(и)царити 
Вбивать — забивати, заганяти, вганяти 
Вбиваться —- забиватися, вганятися 
Вбирать, ся — втягувати, вбирати, ся, на¬ 

биратися, просякати чим 
Вбирающій — беркйй 
Вблизи — блйзько, зблйзька, зблйзу, по¬ 

близу 
Вбрасьіваніе — вкидання 
Вбрасьівать, ся — (у)вкидати, ся, кйдатися 
Вбросить, ся — (у)вкйнути, ся 



Вбрьізгивать, ся 38 Вдомникь 

Вбрьізгивать, ся, вбрьізнуть, ся — (вибриз¬ 
кувати, ся, впорськувати, вцйрку- 
вати, (в)убрйзкнути і т. и. 

Вбігать, вбьжать — (у)вбігати, вбігти 
Вбілі —- набіло, начисто 
Вваживать, ся — призвичаювати, ся 
Вваливать, ся — (в)увалювати, ся, всадю- 

вати, ся, вкидати, ся 
Ввалить, ся — (в)увалйти, ся, всадйти, ся, 

вкйнути, ся, вгилйти, ся, впасти. — 
Ввалились глаза — запали очі, поза¬ 
тягало очі. —- Ввалились бона —запа¬ 
ли, позападали боки. — Ввалить вь 
спину і т. д. — вліпйти, вгилйти 

Введеніе — 1) (в)увбдини, увід, ввід; 
2) вступ, передмова, переднє слово, 
вступне слово; 3) Введеніе во храмь 
Пресвятой Богородицю — (с(ь)вято 
21 листопаду) — Введення, Вхід Бо¬ 
городиці 

Ввезти, ввезть — (в)увезти, привезти 
Ввергаться, ся —- вкидати, ся, впадати 
Ввернуть, ся, ввертіть, ввертьіваться — 

вкрутйти, ся, завертіти, ,увертіти, 
ся, вкручувати, ся, завірчувати, 
увірчувати, ся. — Ввернуть слово — 
втиснути, вкйнути слово. — В. крю- 
чокь — здгнути, карлючку 

Вверху — угорі, вгорі, нагорі, зверху 
Вверхь — угору, вгору, догорй, нагору, на¬ 

верх. — Вверхь дномь, ногами—дого¬ 
рй ногами, горйніж, шкереберть. — 
Вверхь лицомь, животомь—горілйць, 
горй(і)-черева. — Вверхь по рікі — 
вгору, догорй, проти води 

Ввести, ввесть — (в)увестй, внестй, при- 
вестй, завестй 

Ввечеру — ввечері, увечері 
Ввивать, ся — ввивати, (у)вплітати, ся, всу- 

кувати, ся, заплітати, ся 
Ввивка — вплітання, ввивання 
Ввинтить, ся, ввинчивать, ся — вкрууйти, ся, 

(в)ушрубувати, су, завертіти, ся, 
вкручувати, ся, увірчувати, ся, за¬ 
вірчувати, ся, ушрубовувати, ся 

Ввить, ся — вплестй, ся, всукати, ся 
Вводить, ся —• 1) (в)уводити, ся, заводити, 

ся, запроважувати, ся. — Вводить вь 
заблужденіе — облужувати, ошуку¬ 
вати, підводити. — В. вь гріхь — до 
гріха доводити, на гріх підводити. 
— В. вь дійствіе — давати силу, пе¬ 
реводити в життя. — В. вь обмань — 
дурйти, піддурювати, обдурювати. 
В. вь убьпгокь—доводити до втрати, 
до збитку. — В. вь соблазнь — споку¬ 
шати, блазнйти, зводити. — В. вь 
стьідь—-засоромлювати. — В. порядки 
— заводити, запроважувати лад; 
2) вставляти, вплавляти, врбблювати 

Вводііьій — (у)ввіднйи, вставний 
Вводь — (в)уводини, (в)увід 
Ввозить, ся — (в)увбзити, ся, привозити, ся 
Ввозньїй — привізний, ввізнйи 
Ввозь — привіз, ввіз 
Вволакивать, ся — втягати, ся, втягувати, 

вволікати, ся 
Вволочить — втягтй, уволіктй 

Вволю—доволі, досхочу, досмаку, усмак 
Вворачивать.— ввертати 
Ввікь — навіки, повік 
Ввірить, ся — ввірити, ся, доручйти, зві¬ 

рити, довірити, ся 
Ввіряться — 1) д. Ввірить, ся, ввірятися; 

2)здаватися, покладатися на кого 
Ввязьівать, ся — 1) ув’язувати, впліта¬ 

ти; 2) вплутувати, ся, втручати, ся, 
встрявати 

Вганивать, ся — вганяти, ся, заганяти, ся, 
займати,залучати 

Вгибать, ся — вгинати, ся 
Вгибь — вгин, увігнуте місце, ямка, впука 
Вгладь — рівно, гладко 
Вглубь — углйб, вглиб, вгліб 
Вглядьіваться, вглядіться — (у)вдивляти- 

ся, вдивйтися 
Вгнетать — впихати, впйхувати, втаскува¬ 

ти, втовкмачувати 
Вгніздиться — (в)угніздйтися, умостйтися, 

укоренитися, в(у)кублитися 
Вгребать, вгрести — вгрібати, вгарбувати, 

вгребтй, вгарбати 
Вгустую — круто, натвердо (про яйце) 
Вдаваться — 1) вганятися, витикатися, ви¬ 

суватися; 2) встромлятися, вдавати¬ 
ся, вкидатися 

Вдавить — вдавйти, вдушйти, втиснути, 
упхати 

Вдавнь — давно,здавна 
Вдалбливать — вдовбувати, забивати, за¬ 

довбувати 
Вдалекі, вдали — далеко, оддаля, оддале- 

кй, здаля, здалеку 
Вдаль — далеко, в далечину, в далину, в 

далечінь 
Вдвигать, ся — всовувати, ся, засувати, ся 
Вдвижной — засувнйй 
Вдвннуть, ся — всунути, ся, засунути, ся 
Вдвоє — (в)удвоє 
Вдвоемь — удрох, вдвох, удвійзі, удвійці 
Вдвойні — двічі, подвійно, в два рази 
Вдевятеро, вдевятеромь — вдев’ятеро, в де¬ 

в’ять разів, вдев’ятьох 
Вдергивать, ся — втягувати, затягати. — 

Вдергивать нитку вь иголку -—всиля¬ 
ти, засиляти 

Вдесятеро, вдесятеромь — вдесятеро, вде¬ 
сятьох 

Вдираться — вдиратися, впиратися, втаску¬ 
ватися 

Вдова — (в)удова, (в)удовйця, (здр.) —уді¬ 
вонька, (син іі) — удовйченко, удо¬ 
венко, (дочка) — удовівна 

Вдовець — (в (удовець 
Вдовинь — (у)вдовйн, (в)удовйний 
Вдоволь •— досить, доволі, вдосталь 
Вдовство—(в)удівствб, (в)удовецтво, ^(удо¬ 

вування 
Вдовствовать — (в)удовіти, (в)удовувати 
Вдовушка — удівонька, удів,очка 
Вдогонку, вдогонь — наздогін, .наздогінці, 

уздогінці 
Вдодь, пт. ІІрира ерорз — одуд, вудвуд 
Вдоль — удовж, удовій, вздовш 
Вдомекь, у виразі: «не вдомекь» — не вдогад 
Вдомникь — приймак 



Вдосталь 39 Веревка 

Вдосталь — зовсім, цілком, геть чисто, 
досхочу 

Вдохновеніе — надхнення, натхнення 
Вдохновенньїй — надхненний, натхненний 
Вдохновить, ся — надхнути, ся, натхнути, 

ся, удихнути 
Вдохновлять — надихати, духу додавати 
Вдохнуть — (в)удихнути, (р)удунути 
Вдребезги — вдрузки, надрізки, намотлох, 

нагамуз, начереп’я 
Вдругорядь — вдруге 
Вдругь — враз, відразу, зразу, вмент, 

вмить, раптом,нагло, вльот 
Вдуваніе — вдмухування, вдування 
Вдувать, ся — (в)удувати, ся, (в)удмухувати 
Вдумчивьій — вдумливий 
Вдумьіваться —- (в)удумуватись 
Вдихать — (в)удихати 
Вділка — вправлювання, вправлення, вроб- 

лювання, вроблення 
Вділивать, ся — вроблювати, вробляти, 

вгіравляти, (в мур) — вмуровува¬ 
ти, ся 

Веденіс — ведіння, ведення 
Ведерникь —- бондарь 
Ведерньїй, ведерпьій — відерний, відровий, 

відеркбвий 
Ведерная — бондарня, відерня 
Ведерце — відерце, відерко 
Ведрено — годяно, годйняно, погідно 
Ведреньїй — погожий, годяний, годйняний 
Ведро, мн. ведра — відро, (мн.) — відра 
Ведро — погода, годйна 
Везді — скрізь, усюди, всюди, по всіх 

усюдах 
Вездісущій — всюдисущий, повсюдний 
Везеніе — везіння, везення, возовйця 
Везти, ся, везть — 1) везтй, ся;’ 2) щастйти, 

вестися, таланити, хв(ф)ортунити 
Велеречивий — велемовний, красномовний, 

многомовний, балаклйвий 
Велерічіе— велемовство, красномовство, 

многомовність 
Великаискій —- велетенський 
Великаиь — велетень, велет 
Великій — велйкий, здоровий, (дуже) —здо¬ 

ровезний, здоровецький, (недуже) — 
величенький, чималйй 

Великоватьій — величенький, чималйй 
Великоліпіе — велйчність, пйшність, буч- 

ність, величнопрекрасність 
Великоліпньїй— 1) величнопрекрасний, пиш¬ 

ний, роскішний, бучнйй; 2) чудовий 
Великонекь — чималенький 
Великоросльїй — великозрбслий, високий, 

здоровий 
Великороссійскій — російський, московсь¬ 

кий, великоруський 
Всликороссія— Великорущина, Росія, Мос¬ 

ковщина, Московська Русь 
Великороссіянинь, ка, великороссь, велико- 

руссь, ка — росіянин, ка, москаль, 
московка, великорус 

Великость — велйкість 
Величавость — велйчність, пйшність 
Величавий — велйчний, велйшний, пйшний 
Всличайшій — найбільший 

Величать, ся — І) величати, ся, славити, 
ся; 2) пишатися 

Величественньїй, но —- велйчний, но — В. 
осанка, в. видь — велйчна постать, 
велйчний вйгляд 

Величество — велйчність 
Величина — велйкість, величінь, велич. — 

Величиною — завбільшкй 
Величіе — велйчча 
Вельми — вельми, дуже 
Вельможа — в(елйкий пан, вельможа 
Велініе — ведіння, наказ, загад 
Веліть — веліти, казати, наказувати, зага¬ 

дувати, приказували. — Не веліть, 
не веліно — не веліти, не велено, за¬ 
казати, заказано 

Вена, анат. — жйла, вена 
Венгерець — 1) угрин; 2) венгерець. вень- 

ґер (крамарь рознощик, найбільше 
з словаків або угорських україн¬ 
ців) 

Венера (астр.) — венера, вечірня зоря 
Венеринь башмачокь — д. Адамова голова 
Венерическій — пранцюватий. — В. болізнь 

— пранці, сйфіліс 
Венеціанскій — венецький. — В. ярь —гриш- 

пан, мідянка 
Вениса, мін. Зііех §гапаІи5 — гранат 
Венньїй, венозний — жильнйй, венний 
Вентель, вентерь — ятір 
Вентиляторь — вітрячок, млинок 
Вентиляція — провітрювання 
Вепрь — кабан дйкий, одйнець, вепрь, 

(здр.) — веприк 
Верба, рос. 8а1іх — верба, (деревйна) — 

вербйна 
Вербейникь, рос. ЬузітасЬіа уиірагіз — крі- 

вавник, ранник, зімодра 
Вербичникь, рос. УегЬазсиш — дивина, ко¬ 

ров’як, ведмеже ухо, дрябчак, цар¬ 
ська с(ь)вічка 

Верблюдь, верблюжій — верблюд, вереблюд, 
верблюдячий. — Верблюжье сіно, 
рос. 8а1хо1а каїі — курай, колючка, 
перекотиполе 

Верблюжка, рос. Сепіаигеа рагуіПога і С. 
оуіпа — перекотиполе 

Вербний — вербний. — В. воскресенье — 
вербна неділя. — В. неділя — вербна, 
вербний тйждень 

Вербнякь — верби,вербняк 
Вербованіе, вербовка — вербунок, вербу¬ 

вання, залука,затяг 
Вербовать — вербувати, затягати, залучати 
Вербовий — вербовий 

Заііх уішіпаїіз 
аванська йва. 

8. "саргаеа — верболіз, йва. — 5. реп- 
Іапбга — верболіз, тала, шелюг 

Верва — дратва 
Вергать — кйдати 
Вердикть —- вйрок, рішинець, прйсуд 
Веревка — 1) вірьовка, ужівка, бечівка. — 

(Товста при пороні або неводі) — 
кодола. — (Для шнурування воза) — 
шнурування. (Що накидають на роги 
волів) — налйгач, воловід. —(Коротка) 
— мотуз, мотузок, мотузка, моту- 

Верболоза, верболозь, рос. 
верболіз, лоза. 
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зочка.—(Тоненька)—шпагат, шворка, 
(і коротенька) — поворозка; 2) ключ, 
низка (ключ гусей) 

Веревочньїй — вірьовочний, мотузяний 
Вередливьій — чирякуватий, чирявий 
Вередь — чиряк, чирка, болячка 
Верезга — плаксій, плакса 
Верезгливьій — плачливий, крикливий, ве¬ 

рескливий 
Верезжать — верещати, кричати, плакати 

з виском 
Верейна — 1) д. Верея; 2) полукіпок 
Верескь, вересь, рос. Іипірегш сотшипіз — 

яловець, можевельник 
Веретено — веретено 
Веретье — 1) лантух (з ряднини) або куль 

(з рогожі); 2) рядно, верета, опалка 
(мішок для годування коней) 

Верешокь — черепок, скалка 
Верещьга — яешня (на сковороді спряже¬ 

на), смаженя 
Верея — 1) ворітниця, стовп воротяний; 

2) човен (невеличкий, легенький). 
Верзила — здоровило, бецман, (про жінку) 

— гергепа, грйпа 
Вериги — ланцюги, кайдани, залізо,, зако¬ 

ви, пута (про пустельників і под¬ 
вижників) 

Вермишель —- локшина (волоська) 
Вернуть, ся — вернути, ся, завернути, ся 

повернути, ся 
Вероника, рос. Уегопіса оіїїсіпаїіз —оклад¬ 

ник. V. сЬатаейгуз — безвершки, бла- 
кітні очки, одхасник, приворотки, 
росходник, клад, конотопець, (гал.) 
— гадяче зілля 

Верста — верства (міра довжини в 500 
сажнів і верстовий стовп) 

Верстань — верстак, верстат. (Частини: 
1) стан (складається з 4-х стовпів 
і 2-х товстих поперечин), (котрі зо¬ 
вуться) коні, (5-ти) жерток, (2-х) 
навоїв (верхній і спідлій) і шай- 
ди, (на котрій дві) підніжки з бай- 
царками, (де стоїть ткаля); 2) (дві) 
колесі (до верхнього і спіднього 
навою з) цугою, (котрою здержу¬ 
ється колесо, як навій накрутить¬ 
ся); 3) ляда, (щр нею ткаля приби- 
ва нитку,), (в ній) блят, (через,кот- 
рий приходить пряжа); 4) риґівнй, 
ці (дві, котрі прив’язують до спід¬ 
нього навою) 

Верстать — 1) верстак (друкарський ста¬ 
нок); 2) рівняти; 3) верстати (у дру¬ 
карів —- укладати в сторони або в 
стовпці) 

Верстньїй, верстовой — верстовий (стовп), 
верства 

Вертель — рожен 
Вертикальний, но — сторчовий, стрімкий, 

сторч, сторчака, стрімко, на сторч 
Вертило — свердел, свердлик (у теслів) 
Верткій — верткий 
Вертлюжная впадина, анат. асеїа Ьиіигп — 

клуб, кульша 
Вертлявий — верткий, кручений, юрливйй, 

юлкйй 

Вертопрахь — вітрогон, жевжик, фйнтик, 
фертик, (глумливо) — вертихвіст, ше¬ 
лихвіст, крутйхвіст 

Вертопрашка — вітрогонка, дзйґа, придзиґ- 
льованка, (глумливо) — вертйхвістка, 
шелйхвістка, крутйхвістка 

Вертопрашньїй — кручений, пустотлйвий 
Вертунь — 1) турман (голуб); 2) (про чоло¬ 

віка) — вертун 
Вертунья — вертуха ( 
Вертіть, ся — 1) вертіти, ся, крутйти, ся, 

кружати, вйтися, мйкатися; 2) вер¬ 
ховодити, коверзувати; 3) викручу¬ 
вати, ся, вибріхуватися 

Вертячій — вертючии 
Верхникь — верхняк (напр. верхній жорен 

у млині) 
Верхній — верхній, горовйй, горішній 
Верховина — верх, (стога) — верх, овершок, 

(чобота) — халява 
Верховний — найвйщий, зверхній, вер¬ 

ховний 
Верховодець — верховода 
Верховодить — верховодити 
Верховой — 1) верхній, горовйй, горішній. 

— В. вЬтерь — горовйй вітер, горіш¬ 
няк; 2) верховйи (кінь); 3) верхо- 
вйй, верховень, верховець, гінець.- 
Верховье — 1) верх, вершок, верш- 
няк; 2) верховйна 

Верхоглядь, ка — верхогляд, ка 
Верхоглядничать — гави ловйти, вйтрішки 

продавати 
Верхомь — верхом, горою; з верхом 
Верхомь — верхи, (про де-кільки) —верхами 
Верхушка —- верх, вершок, верхнйк (на хлі¬ 

бові), верхів’я, верховіття (дерева), 
верховйна,шпиль 

Верхь — 1) д. Верховье, верхушка; 2) (верхнє 
житло) — верх, гора; 3) (у екипажів) 
— верх, буда, покліть; 4) (одежі) —- 
верх, покриття, покрйвка. — Взять, 
брать, одержать верхь — гору взяти, 
брати, подужати, перемогти, пере¬ 
важувати. — До верху —- до верху, в 
щерть. — Верхи — а) верх, вершок, 
(мн.) — верхй, вершкй; о) плоскінь 
(коноплі) 

Верченіе —- вертіння, крутіння 
Верчений — верчений, кручений 
Вершина — д. Верховье, Верхушка 
Всршиииикь — байрак, лісок (у верховині 

балки) 
Вершить — вершйти, кінчати, вивершувати 
Вершковий — вершковйй 
Веселенькій — веселенький 
Веселехонекь, веселешенекь — веселесень¬ 

кий 
Веселить, ся — веселйти, ся, звеселяти, ба¬ 

вити, ся 
Веселіє — веселість, радість, веселощі, ра¬ 

дощі 
Веселка — копйстка 
Веселий — веселий, радісний, втішний. — 

Веселая женщина — веселуха 
Весельникь — гребець 
Весельньїй — весловий 
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Весельчакь — веселун, жартун, с(ь)міхун, 
с(ь)міхотун 

Веселіть — веселіти, веселішати 
Весенній — весняний, весінній. — Весеннія 

пісни — веснянки, (в лісових краї¬ 
нах) — гаївки. — Весеннею порою — 
о весні, весною. — Ран нею весеннею 
порою — на провесні 

Весло, мн. весла — весло, (мн.) весла, (здр.) 
— весельце, веселечко, (велике) — 
опачйна, (на кормі) — стерно, де- 
мено, правило, (на плоту або бар¬ 
ці) — трепло. — (Частини веслаї: ло¬ 
пать і держак, (а на держаку) ко¬ 
билка (або) ручка 

Весна — весна. — Вь конці весни — на ро- 
зигри, на рбзиграх. — Встрічать, 
провожать весну — веснувати 

Весноватьій — веснянкуватий, рябий 
Веснуха — 1) веснянка, ластовиння, рябо¬ 

тиння; 2) рос. Апетопе петогоза — 
куросліп 

Веснушка — 1) д. Веснуха 1; 2) журавй- 
на, журавгіха, рос. Охусоссоз раїи- 
зігіз 

Веснущатьій — д. Весноватьій 
Вести, ся — 1) вести, ся, провадити; 2) во- 

дйти, ся, поводити, ся; 3) вестйся, 
водйти, ся, плодгіти, ся, розводити, 
ся, роспложувати, ся 

Весь — увесь, весь, усей, всенький, усень¬ 
кий, цілйй, цілісінький. — Все — усе, 
все. — РІшительно все — все чйсто, 
геть чйсто, геть усе. — Все равно — 
усе одно, усе однако, однаково, 
дарма, байдуже, про мене, сількісь, 
ані гадки. — Все таки — а всеж, усе 
такй, проте. — При всемь томь — про 
те, а про те. — Всего лучше, дороже 
— найкраше, найдорожче од усього, 
над усе. — Во всю Ивановскую — на 
всі заставки, зо всії сйли, чим дужч 

Весьма — вельми, дуже 
Ветла, (мн.) ветльї, рос. 8а1іх — верба, 8. 

репіапсіга — верболіз, тала, шелюг, 
шевлюг, 8. асийГоІіа — краснотал, 
желюжйна, 8. аІЬа — біла лоза, 8. 
ату§<іа1іпа — білотал, тала, 8. сіпе- 
геа —- йвина, лоза, чорноліз, чорно- 
тал, 8. Ггадіїіз — ломка верба, крих- 
коверб, 8. герепз — ницеліз, 8. гозта- 
гіпіГоІіа — нетала, рарйтник, 8. риг- 
ригеа —лознйк, самбірка, рокйтина 

Ветловникь — лози, верболіз, верби, верб¬ 
няк 

Ветловьій, встляной, ветляньїй — вербовий, 
лозовйй 

Ветошка — ганчірка 
Ветошникь—-старовйнник, ганчірник, онуч¬ 

ник 
Ветопіь, ветоніьс — дранка, дрантя 
Ветхій — старйй 
Ветхозавітньїй — старозавітний 
Ветхость — старість, давність 
Ветчина — шйнка, окіст 
Ветшать — старітис^, падатись, дрягліти 
Вехотка, вехоть — віхоть, (здр.) — віхтик 

Вечеринка — вечернйці 
Вечерній — вечірний, вечіровий 
Вечерь — вечір. — Вечеромь — у вечері, в 

вечері. — Подь вечерь — над вечір 
Вечеріть — вечеріти, сутеніти, смеркати, ся 
Вечорошній — вчорашній, вчорайший, з 

учорашнього вечера 
Вечорь — вчора у вечері 
Вешнякь — 1) вешняк (млин, що меле тіль¬ 

ки весною; коноплі, висушені вес¬ 
ною; весіння дорога і т. д.); 2) опуст 
(в греблі) 

Вещевой — річевйй, з пакунками, з речами, 
для пакунків, пакункбвий 

Вещевое право — річеве право, право на речі 
Вещественность — річевність, матеріаль¬ 

ність 
Вещественньїй — річевний, матеріальний 
Вещественньїя доказательства — довідні, 

викриваючі речі, річеві докази 
Вешество — матерія 
Вещица — штучка, дрібнйця 
Вещь — річ. —- Вещи —речі, клунки, па¬ 

кунки, пожйтки, манатки 
Вжать — втиснути, (в)упхнути, вбгати 
Вживі — за життя 
Вжнкать — брязкати, брязчати 
Вжикь — брязчання, брязкіт, брязкання 
Вжимать, ся — втйскувати, ся, впихати, 

впйхувати, ся 
Взади — з-заду, позаду 
Взадь — назад, взад. — Ни взадь, ни впе- 

редь — ні сюдй, ні тудй 
Взаемь —в позичку, у позйку, в позйку. 

— Взять, дать взаемь — взяти, дати 
в позйку, позйчити в кого, кому 

Взаимность — взаємність, обопільність 
Взаимньїй, но — взаємний, обопільний; вза¬ 

ємне, обопільнр 
Взалкать —- зголодніти 
Взамінр —- замісто, замісць, намісць, вза- 

міну 
Взаперти — 1) під замком; 2) в самотйні, 

одлюдно 
Взаправду — справді, навсправжки 
Взапуски — наввйпередки, навзаводи 
Взахаться — заохати, заохкати 
Взашеи, взашей — в потйлицю, в три вйрви, 

в шйю 
Взбаламутить — збаламутити, скаламу¬ 

тити, сколотйти 
Взбалмошньїй — шалений, свавільний, ве- 

редлйвий 
Взбалтьівать, ся — бовтати, збовтувати, ся 
Взбарахтаться — вйдряпатись, видертися 
Взбелениться — розлютуватися 
Взбивать, ся — збивати, ся, підбивати, (про 

ріллю) — підралювати 
Взбираться — злазити, лізти, (на що не- 

будь) — п’ястйся, спинатися, драба- 
тися 

Взболтать, ся — збовтати, ся, сколотйти, ся 
Взбороздить — з’орати, подряпати 
Взборонить, взбороновать — вйскородити, 

заскородити, вйволочити, заволо- 
чйти 

Взбрасьівать — підкидати 



Взбрасьіваться 42 Вздувать 

Взбрасьіваться — 1) підкидатися; 2) кида¬ 
тися; 3) накидатися 

Взбрести, взбресть — 1) зійти, вилізти; 
2) спасти на думку, влізти в голову 

Взбросать — накидати 
Взбросить — скинути (вгору) 
Взбрьізгать — побризкати, покропити, по¬ 

прискати 
Взбугрить, ся — зрити, порити; збурити, 

ся 
Взбудить — розбудйти, розбуркати 
Взбудоражить — стурбувати, зворушити, 

розворушйти, сколотйти, згвалту¬ 
вати, звалувати 

Взбу нтовать, ся — збунтувати, ся, забунту¬ 
вати, скаламутити, повстати 

Взбучить, ся — 1) роздути, ся, набухнути, 
набучавіти; 2) побйти, стусанів на¬ 
давати, прочухана дати; вйлаяти 

Взбучка — прочухан, прочуханка 
Взбьтать — збігати (на гору) 
ВзбЬжать — збігти, вйбігти 
ВзбЬсить, ся — 1) розбісйти, ся, посатаніти; 

2) сказитися, скрутйтися, стектйся, 
знавісніти 

Взважживать — завбжжувати, накидати 
віжки 

Взваживать — звозити, вивозити 
Взвалить, ся — звалювати, ся, скидати, ся, 

накидати, накладати, навантажу¬ 
вати. — Взваливать вину на кого — 
звертати, скидати, звалювати на 
кого 

Взварець — 1) варена, варенуха; 2) узвар 
Взваривать — варйти, зварювати 
Взварь — відвар 
Взвезти, взвезть — звезтй, вйвезти 
Взвести, взвесть — звестй 
Взвивать — звивати 
Взвиваться — підніматися, підійматися, 

зніматися 
Взвидїль — побачити, вздріти 
Взвнзгиваніе, взвизгь — верещання, ви¬ 

щання, вереск, виск 
Взвизгивать — верещати, вищати 
Взвиться — піднятися, знятися, звйтися 
Взвихрить — скуйовдити, роскуйбвдити 
Взводить, ся — 1) зводити, ся, підніма¬ 

ти, ся; 2) виводити; 3) брехати, кле¬ 
пати 

Взводньїй — звбдний 
Взводь — звод (від діесл. зводити) 
Взвозить — звозити, вивозити 
Взвозь — 1) звоз; 2) узвіз, узвоз. (Дорога 

на гору від перевозу або броду) 
Взволакивать — стягувати, витягати, зво¬ 

лікати 
Взволноваїїньїй — схвильований, звору¬ 

шений, збурений 
Взволновать, ся — розхвилювати, ся, схви¬ 

лювати, ся, збурити, ся, зрушити, 
ся 

Взволочь — зволіктй, стягтй 
Взвьіть — завйти 
Взвівать, ся — маяти, ся, розвивати, ся 
ВзвЬсить, ся — зважити, ся 
ВзвІ>шиваніе — важення 
ВзвЬшивать, ся — 1) важити, ся, зважу¬ 

вати, ся, виважувати; 2) розважати, 
міркувати 

Взгадать, взгадьівать — згадати, спога¬ 
дати, згадувати 

Взгаркивать — вигукувати, згукувати 
Взглядь — погляд, позір. — Бросить взглядь 

— д. Взглянуть. — На взглядь — на 
вйгляд, на позір. — На мой взглядь 
— на мій погляд, на мою думку, як 
на мене 

Взглядмвать — зглядувати, поглядати, по¬ 
зирати 

Взглянуть, ся — 1) глянути, зглянути, ся, 
споглянути, ся, поглянути, поди- 
вйтися, зирнути, зиркнути, позир¬ 
нути, ззирнутися, оком накйну- 
ти, скйнути, звестй очйма; 2) подоба¬ 
тися, сподобатися 

Взгонять — зганяти 
Взгоревать, ся — зажургітися, затужйти, 

засумувати 
Взгорокь, взгорье — узгір’я 
ВзогрЬться — запалитися, загорітися, га¬ 

нятися, спадати, спалахнути 
ВзгремЬть — загриміти, (дуже) —загрюко¬ 

тіти 
Взгромазживать, взгромоздить — нагрома- 

жувати, навалювати, копйчити 
Взгромазживаться, взгромоздиться — вла¬ 

зити, влізати, влізти, (високо) — вй- 
лізти 

Взгрустить — засумувати, затужйти, зажу- 
рйтися. — Взгрустнулось — сумно, 
журно стало 

Вздваивать—двоїти, подвоювати.—Вздва- 
ивать парь — ралити, переорювати 

Вздергивать, ся, вздернуть, ся — підтя¬ 
гати, ся, підтягти, ся, підсмйку- 
вати, ся, підсмйкати, ср. — Вздер¬ 
нуть на висЬлицу — повісити на шй- 
беницю. — Вздернуть нось—запишати¬ 
ся, задрати носа, кйрпу гнути і 

Вздешев’Ьть — подешевшати, подешевіти 
Вздирать, ся — драти, ся, здиратися 
Вздоить — подоїти 
Вздорить, вздорничать — сварйтися, кози 

дерти; дурнйці плести 
Вздорливьій — сварлйвий, спорлйвий, свар- 

кйй 
Вздорньїй — безглуздий; непутящий; нік¬ 

чемний 
Вздорожать— подорожчати, подррогшати 
Вздорь — дурнйця, бредня, нісенітниця. — 

Городить вздорь — верзтй, торочйти, 
дурнйцю нестй, теревені точйти, 
казна що верзтй 

Вздохнуть — 1) зітхнути, здихнути; 2) пе¬ 
редихнути, дух перевестй, звестй 
дух, віддйхати, відпочйти 

Вздохь — зітхання 
Вздрагивать — здрігатися, іздрігатися 
Вздремнуть — задрімати, прикорхнути 
Вздрогнуть — здрігнутися, їздрігнутися 
Вздувать, ся — здувати, ся, здимати, ся, 

надимати, ся, (про огонь) — розду¬ 
вати, роздмухувати, (про опух) — 
пухнути, напухати, роспухати 
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Вздумать —• здумати, спогадати, задумати, 
у мислі взяти 

Вздурить, ся — здуріти, подуріти 
Вздуть, ся — 1) д. Вздувать/ся; 2) побити, 

одлупити, стусанів надавати. — Вздьі- 
мать, ся — піднімати, підіймати, ся, 
вставати 

Вздьіханіе — зітхання 
Вздьіхатель, ница — закоханий, а 
Вздьіхать — 1) зітхати, охати; 2) жалку¬ 

вати, тужити 
ВздЬвать, ся (про одежу) — одягати, ся, 

надягати, ся, вдягати, ся, (про обув) 
— обувати, ся, взуватися, (нитку в 
голку) — всиляти, засиляти 

Взиманіе — збирання, збір; приймання 
Взимать, ся — збирати, ся, брати, ся 
Взирать — дивитися, поглядати. — Не взи- 

рая — не вважаючи, не дивлячись, 
не звертаючи уваги 

Взлазить — злізати, вилазити, (дряпаючись) 
— дертися, дряпатися, (держучись за 
що в горі) — спинатися, п’ястися 

Взламьівать — ламати, виломлювати, роз¬ 
ломлювати; розбивати 

ВзлелЬять — вйкохати, випестити, випе¬ 
стувати, вйховати 

Взлетать — злітати, злинати, підійматися 
Взлеть — зліт 
Взлобина, взлобокь — 1) д. Взгорокь; 

2) шпиль (гори) 
Взломать, ся — зламати, ся, (про кригу 

весною) — скреснути, скрести 
Взломь — полом, злом 
Взлюбить, у виразі «не взлюбить» — не 

злюбити 
Взлягивать — брикати, ся 
Взманнвать, ся — зманювати, ся, знижу¬ 

вати, ся, підмовляти 
Взмахивать — підмахувати 
Взмахь — мах, помах 
Взмачнвать — мочйти, змочувати 
Взмаїцивать, ся — рештувати, мостйти, ся 

і д. Взгромазживаться 
Взметь — 1) підкидання; 2) бранка 
Взметьівать, ся — підкидати, ся і д. Взбра- 

сьіваться 
Взмиловаться — змішуватися, змилосер¬ 

дитися 
Взмокать — змокати, ізмокати 
Взмолнться — заблагати 
Взмориикь, рос. 2озІега — морська трава 
Взморье — узмбр’є 
Взмутить, взмущать — скаламутити, ско- 

лотйти 
Взмьілить, ся — намйлити, ся, змилйти, 

ся, вмилйтися. — Взмьілнть кому го¬ 
лову — намйлити чуба 

Взнашивать — зносити 
Взносить — 1) зносити; 2) віддавати, пла¬ 

тити 
Взноситься — підніматися і д. Взносить 
Взнось — платіж, оплата. — Членскій взнось 

— (перший) — вступне, вписове, 
(дальше) — вкладка 

Взнуздать, взнуздьівать — загнуздати, за¬ 
гнуздувати, гнуздати 

Взньїть — занйти 
Взобраться — вйлізти, вйдертися, вйдря- 

патися, втеребитися 
Взогнать — зігнати 
ВзогрЬвдть, взогрЬть, ся — зогрівати, зі¬ 

гріти, ся, розігріти, ся 
Взойти — зійтй, вййти, посходити. —Взойти 

на умь — на думку спасти 
ВзопрЬть — упріти, впріти 
Взорвать — 1) зірвати, розірвати, вйбух- 

нути; 2) розгнівати, розлютувати 
Взорь — взір, позір, погляд; око, очі. -— По¬ 

жирать взоромь — пасти очима. — 
Потупить взорь — спустити очі 

Взоткнуть — настромйти, наштрикнути, 
устромйти 

Взрастить — зростйти, вйростити, вйхо¬ 
вати, вйкохати 

Взрачньїй — показнйй, гожий 
ВзревЬть — заревіти 
Взросльїй — дорослий, зрослий, літнйй 
Взрубь — зруб, (в криниці) — цямрина, 

цебрйни 
Взрьівать, ся — 1) скопувати, зривати, зру¬ 

шувати, ся; 2) зривати, розривати, ся, 
вибухати 

Взрьівной, взрьівочньїй, взрьівчатьій — роз¬ 
ривний, вибуховий 

Взрьівь — зрив, вибух 
Взрьідать — заридати, заголосйти 
Взрьідь — ридання. — Взрьідомь, на взрьідь 

плакать — ридати, хлйпати, гірко 
ридати 

Взрьільникь — ляпас, ляпанець, лящ 
Взрьіть — скопати, зрйти, зрушити, (про 

крота) — накротйти 
Взрьіхлить, взрьіхливать, взрьіхлять—спу- 

шйти, спушувати, підпушувати, 
зрушити 

Взр^зать, взрЬзьівать — розрізати, розрі¬ 
зувати 

Взрізь — зріз, надріз, розріз 
Взрі>зь — вщерть, по вінця 
Взубрить — 1) пощербйти, вйщербити; 

2) зазубрйти, затвердйти 
Взьерошивать, ся, взьерошить, ся, взье- 

рошенньїй—кудлати, кудовчити, кош¬ 
лати, куйовдити, роскудлати, рос- 
кудбвчити, покошлати, роскуйбвди- 
ти, скуйовдити, роскуидити, скуд¬ 
лити, сколошкати, роспатлати, по¬ 
колошкати, скошматити, роскошма- 
тити; роскудланий, покудланий, 
роспатланий, скуйбвжений, рос- 
куйбвжений, роскудбвчений, по¬ 
кошланий, кострубатий 

ВзьЬдаться — напускатися, напосідатися 
ВзьЬздь — з’їзд, виїзд 
Взьі>зжать, взьЬхать — виїздити, з’їздйти, 

з’їхати 
Взьяриться — розлютуватися, оз(ь)віри- 

тися 
Взьівать — взивати, волати, гукати, .(напр. 

— взивати Бога, волати до неба) 
Взьіграть — заграти, звеселйтися 
Взьісканіе— 1) позов, стягання, требуван- 

ня, правіша, правіжка, правіж. — 
Подать ко взьісканію — позов зало- 
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жити; 2) штрап, штраф, пеня, кара 
грошева 

Взьіскать, взьіскивать, ся — 1) виправи¬ 
ти, правити, доправлятися, стягти; 
2) шукати судом, правити судом. 
— Взьіскивать недоимки — вибивати 
недоїмки, збирати недоїмки, пра¬ 
вити недобір, недоїмку 

Взятіе — взяття, здобуття 
Взятка — 1) (в картах) — взятка, братка, 

битка, скуп; 2) хабарь, хапанка, 
ралець, кука. — Взятку дать — куку 
в руку дати 

Взятокь — (в)узяток (у бджіл) 
Взяточникь — хабарник, хапун, хапко, хал¬ 

турник, браткйй, брачкйй, драпіка 
Взяточничать — хабарити, хабарі брати, 

лупйти, хапати, хаптурувати ( 
Взяточническій — хабарницький, драпіжний 
Взяточничество — хабарство, хапання, ха¬ 

панка, хапанйна 
Взять, ся — узяти, ся, забрати. — Взять 

верхь — гору взяти, переважити, 
повершйти кого. — Взять на себя — 
узяти за себе, женйтись (з ким). — 
Взять силою — здобути, опанувати. — 
Взять кого вь руки — забрати в ру¬ 
ки, до рук прибрати. — Взяться за 
умь — схаменутися, за розум взяти¬ 
ся. — Взяться за діло — заходитися. 
— Всімь взяль — хоч кудй, на все 
здадний. — Ни дать, ни взять — точ¬ 
нісінько, як раз, саме як раз. — 
Взять слово назадь — зрігтйсь. — 
Откуда ни возьмись — де не взявся. 
Что, взяль? — а що, піймав облизня? 
— Взять чью сторону — заступйтися, 
стати за кого, пристати до кого. — 
Чорть возьми! — матері його біс, не¬ 
хай йому чорт! 

Вибрація — дріжання 
Видальїй — бувалий, бувалець 
Виданньїй — вйданий, бачений. — Виданное 

ли діло? — чи вйдано, чр чувано, чи 
чувана річ, чи вйдана річ? 

Видать — бачити, видати; вйдко, вйдно, 
знати, мабуть. — Видать орла по по- 
лету — знати пана по халявах; орлй- 
нии клекіт здалека чути 

Видаться — бачитися, видатися, зустріча¬ 
тися, здибатися 

Видимо — видймо, очевйдьки, явно, оче- 
вйдячки. — Видимо не видимо — 
страшенна сйла, несмітенна сйла 

Видимость — видймість, ясність 
Видимьій — 1) видймий, вйдкий; 2) очевйд- 

ний, явний. — По видимому — як зда¬ 
ється, здається, либонь, бачиться 

Видно — 1) вйдко, вйдно, знати, значно; 
2) бачиться, здається, либонь, ма¬ 
буть, десь, видай 

Видньїи — 1) д. Видимий. — На видиомь мі¬ 
сіє — навидноці, напохваті; 2) по- 
казнйй,огрядний,значний 

Видніть, ся — виднітися, (не ясно, зда¬ 
лека) — маячйти, ся, манячйти, ся, 
мріти, мріяти, бованіти, — (наче в 

тумані) — туманіти, (ясно) — ясніти, 
(про воду найбільше) —леліти 

Видовон — видовйй 
Видоизміненіе — одміна 
Видоизміняться — одмінятися 
Видокь — 1) бувалий, бувалець; 2) с(ь)ві- 

док 
Видь — вид, образ, вйгляд, постава, по¬ 

стать; взір, позір, манір, краєвйд. 
— Види йміть на кого — важити на 
кого. — Видать види — надивйтися, 
перебачити, бувати в бувальцях. 
— Йміть видь — видаватися, мати 
вид. — Вь виді опьіта — на спробу. — 
Для вида — для годйться. — Йміть вь 
вцду — мати на увазі, мати на при- 
міті. — Випустить, потерять изь виду 
— забути, занехаяти, занедбати, з 
головй вйкинути. — Ни подь какимь 
видомь — ні в якім разі. — На видь, сь 
вида — на взір, на позір, з вйду, на 
вйгляд. — Подь видомь — з вйду, бу¬ 
цім, начеб-то. — Поставить на видь — 
покласти на увагу. — При виді — ба- 
чучи, дивлячись. — На виду — на оці, 
на очах, навидноці; 2) білет, пач- 
порт, пашпорт , 

Види — заміри, думкй, надії, сподіванка 
Видініе— 1) видіння, вйдження; 2) мара, 

мана, прйвид, (страшне) — страхіття 
Видіть — бачити, вбачати, видати, вйдіти, 

(багато) — перебачити, (погано) — 
недобачати 

Видіться — 1) бачитися, видатися, зустрі¬ 
чатися; 2) здаватися, бачиться; 3) снй- 
тися, маритися, ввижатися, мрітися, 
привиджуватися 

Видящіи — зрячий, видющий, видючий, ба- 
чучий 

Визгливьій — вересклйвий, писклйвий 
Визготня — пискотня 
Визгунь, нья — верескун, ха, пискун, ха 
Визгь — вереск, верещання, писк 
Визжаніе — верещання, (про собак) — скаву¬ 

чання, (про поросят) — кувікання 
Визжать — вищати, верещати, (про собак) 

скавучати, (про поросят) — кувікати, 
квікчати ( 

Визить,— візйта, одвідини, одвідання, від¬ 
відини 

Вика, рос. Уісіа $абуа і др. — вйка, горо- 
бйний, гороб’ячий, мишйний горо¬ 
шок 

Вила, (частіше мн.) вили — вйла, (з трьома 
зубцями) — тройчакй 

Вилка — виделка, виделко, видельце, вйлка 
Вилковьій — качанний,качановий 
Вилокь — качан 
Вилочка— 1) виделочка, видельце; 2) анат. 

у птиць Ригиіа — дужка 
Вилочний — виделковий 
Вильнуть — крутнути, крутька дати 
Виляка, виляла, виляльщикь, ца — крутій, ка 
Виляніе — крутня, вйкрути, крутійство 
Вилять — крутйти, ся, вертіти, ся, викру¬ 

чуватися 
Вина — вина, провйна, провйнність 
Винегреть — вінегрет, мішанйна 
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Вини — вино (масть в картах) 
Винить — винуватити, обвинувачувати 
Виниться — винитися, признаватися 
Виниіце — горіляка, сивуха 
Винііовьііі — виновий 
Винньїй—виновий. — Винньїй камень, Тагіа- 

Ш5—винник.—Винная ягода —инжйр, 
хвйга, фіга, фйга 

Вино — (з винограду і ягід) — вино, (а в 
Терській країні) — чихйрь, (з хліба, 
картоплі то-що) — го рідка. —Горячеє 
вино, зелено вино — горілка. — Сидіть 
вино — гнати горілку 

Вииоватьій — 1) винуватий, вйнний, вйнен; 
2) вибачайте, перепрошую, прошу 
вибачити 

Вимовним,, ца — винуватець, винуватниця, 
вйнний, вйнна 

Виновность — провйнність, винуватість 
Виноградникь — виноградник, сад-вино- 

град 
Виноградная кість — гроно, грона, грона, 

кетях винограду, кйтяг, кетях, кйтях 
Винограді», рос. Уіііз УІпіГега — виноград, 

(сухі ягоди винограду) —родзйнки 
ВинодІліе — виноробство, винарство 
Виноділь — винороб 
Винокуренньїй заводь, винокурня — винокур¬ 

ня, вйнниця, горільня, герільчаний 
завод, ґуральня 

Винокурь — винокур, вйнник, ґуральник 
Винопродавець, виноторговець — винарь, 

виняр 
Виноторговля, винньїй погребь — винарня 
Винтить — гвинтувати,шрубувати 
Винтовать —1) нарізувати ґвинтй; 2) при- 

Гвйнчувати, пришруббвувати 
Винтовка — Гвинтбвка, рушниця 
Винтовой — гвинтовйй, шрубовйй 
Винтообразньїй — ґвинтуватий, шрубуватий 
Винть — гвинт, шруба, (здр.) шр^бка 
Винченіе — гвинтування, шрубування 
Виньї —д. Вини 
Виньетка — визерунок, кунштик, мережка 
Вислоухій — 1) клапоухий; 2) недотепа, 

роззява 
Висльїй — звйслий 
Високосний годь, високось — переступний 

рік, касянів год 
Висулька — 1) пацьбрка; 2) сосулька 
Висьлица — шйбениця 
Висіличньїй — шйбеничний 
Висілка — жертка, жердка 
Висільникь — шйбеник, повішаний 
Висініе — вйсіння 
Висіть — висіти, звисати 
Висячій — висючий, вйслий 
Витать — вітати, витати 
Витіеватьій — кучерявий, квітчастий (про 

мову) 
Витійство — красномовство 
Витійствовать — красномбвити 
Витія — красномовця, речнйк, бесідник 
Витокь — витушка, кучер, круцька 
Витушка — 1) д. Витокь; 2) верч, верчик, 

калачик (хлібець) 
Вить, ся — вити, ся, звивати, ся, плестй, 

ся, крутйти, ся, сукати, ся, (над чим, 
літаючи) — кружати, вйтися 

Витязь — лйцарь, козарлюга 
Вихляй — тюхтій, чвалай, макуха, мнйха 
Вихлять — чвалати, перевалюватись, плен¬ 

татись 
Вихорь — в(і)ихор, чуб 
Вихорь, вихрь— в(і)йхор, крутень, курява 
Вихрець, анат. 0$. соссу§і$ — куприк 
Вихрить, ся — вихрйти, ся, крутйти, ся 
Вихремь — як вйхор 
Вихрястий — вихорйстий, вихрастий 
Вица — каблучка (на плотах) 
Вишенникь — вишняк, вишник, вишневий 

сад 
Вишенньїй, вишневий — вишневий 
Вишенье — 1) д. Вишенникь; 2) вйшні, яго¬ 

ди (вишневі) # 
Вишневка — вишнівка, вишняк 
Вишня, рос. Ргипиз сегазиз — вишня (де¬ 

рево і ягоди), вишнина (одна де¬ 
ревина). — Вишня білая, Рауішп с. — 
черешня, (одна деревина) — череш- 
нйна. —Вишня бішенная, Аігора Ьеііа- 
боппа — вовчі ягоди. — Вишня жидов- 
ская, РЬузаІіз А1кекеп§і — жидівські 
груші, міхунка 

Вишь — ач, бач, чи-ба, диві), дивй-но 
Віолончелисть — віолончеліст, басйста 
Віолончель — віолончель, басоль 
Вкальївать, ся — 1) укопувати, ся, закопу¬ 

вати, ся; 2) вкраплювати, впускати 
краплі, вкапувати, закапувати 

Вкатиться, ся, вкатьівать, ся — вкотйти, ся, 
вкочувати, ся 

Вкашиваться — вкошуватися 
Вкидьівать, ся, вкинуть, ся — укидати, ся, 

укйдувати, ся, вкйнути, ся 
Вкладной — всувнйй, (напр. ящик) 
Вкладний, вкладочньїй — вкладнйй 
Вкладникь, ца — вкладник, ця 
Вкладь — вкладка 
Вкладьіваніе — укладування 
Вкладьівать, ся — укладувати, ся, уклада¬ 

ти, ся, втулювати, ся, всажувати, ся, 
класти, сажати в..., всовувати, ся, 
(про гроші) — покладати 

Вклеивать, ся — вклеювати, ся, (карюком) 
— вкарючувати 

Вклепать, ся, вклепьівать, ся — 1) вклепа¬ 
ти, ся; 2) наклепати на кого, вплу¬ 
тати, ся; 3) вклепатися, втьопатися, 
обізнатися 

Включать, ся, включить — включати, ся, 
залучати, ся, вмикати, ся, включйти, 
залучити 

Включительньїй, но — включний, но 
Вковьівать — вковувати, заковувати 
Вкогтиться — запустити пазурі, кігті 
Вколачивать — забивати, вбивати 
Вкомкать, вкомкивать, ся — вбгати, втовк¬ 

мачити, бгати, товкмачити 
Вконець — до останку, до кінця, до по- 

слідку, до ногй, до пня, до цурй, 
до щенту, геть чисто, цілком, до 
решти, до щерця 

Вкопать, ся — укопати, ся, закопати, ся 
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Вкоренить, ся, вкоренять, ся —укоренйти, 
ся, угрунтувати, ся, укоріняти, ся 

Вкороткі — мало, трохи, обмаль 
Вкось — наркось, навкоси, наскосй, кося¬ 

ка, скісно, крйво, навхиль 
Вкрадчивьій — підлесливий, підлйза 
Вкрадьіваться, вкрасться— 1) украдатися, 

закрадатися, крадькома влазити, 
закрастися; 2) вкльбвуватися, ук- 
люнутися; 3) підлазити, підлйзува- 
тись, підлещуватись, в душу зала¬ 
зити, підлізти, підлестйтися 

Вкра їні. — кбротко, коротенько 
Вкривь — крйво 
Вкругь — навкругй, кругом, округй, нав¬ 

круг, круг, навколо, довкола, на¬ 
довкола 

Вкрутую — круто, натвердо (про яйце) 
Вкусньїй, но — смачнйй, смашнйй, но, сма- 

ковйтий, ласий, ласо. Внусніе ді- 
дать, ся — смачйти, смачніти, смач- 
нішати 

Вкусовой — смаковйй 
Вкусь — смак. — Во вкусі — на смак, на ма- 

нір, на штиль. — Войти во вкусь — 
розсмакувати, розласитись, розла- 
суватись.—Находить вкусь вь чемь — 
смакувати (в чому). — По вкусу — 
до смаку, до вподоби. — Со вкусомь 
— у смак, до смаку, до вподоби, до 
сподоби, зо смаком 

Вкушать, вкусить — 1) їсти, споживати, 
вживати, куштувати; 2) зазнавати, 
дознавати, куштувати, зазнати, 
скуштувати 

Влага, .влажность — вбхкість, вогкість, 
вільгість, вільга, вільготь 

Влагалище — 1) піхва, піхви; 2) (анат.) — 
стульні, матошний рукав 

Владика — 1) д. Владілець, Владітель; 
2)архирей, владика 

Владьічесгво — панування, господарюван¬ 
ня, володарство 

Владьічествовать — панувати, господарю¬ 
вати, володарювати 

Владілець — володард, власник, госпб- 
ддрь, пан, поміщик, державець, 
дідич 

Владілица — володарка, власниця, пані, 
дідичка, поміщиця , 

Владільческій — панський, поміщицький, 
державський, володарський 

Владі.ніе — 1) володіння; 2) держава, цар¬ 
ство, господарство 

ВладЬтель — 1) д. ВладЬлець; 2) царь, 
(гал.) — цісарь, державець, король 

Владітельньїй —державний, вельможний 
ВладЬть — 1) володіти, владати, мати; 

2) орудувати, керувати 
Влажньїй — вбхкий, вогкий, вільготний, 

вільгий. — Влажньїмь ділаться, сді- 
латься — вбхкнути, вільгнути, мок¬ 
ріти 

Влазить — улазити, влізати 
Вламьіваться — влбмлюватися, вдиратися 
Властвованіе —.панування, господарюван¬ 

ня, володіння 

Властительньїй — могучий, могутній, вель¬ 
можний 

Властивій — могутній, вільний, маючий 
право, сйлу. — Опь влаетень — він 
має право, сйлу, волю, вільно йому 

Властолюбець, властолюбивьій — власто¬ 
любний, властолюбець 

Властоцвіть, рос. НетегосаЩз Лауа — ли- 
ліяс. — Н. Гиіуа — чоловічий вік, жов¬ 
та лілія 

Власть — власть, влада, сйла. — Взять, прі- 
обрість власть — сйлу, гору взяти, 
забрати сйлу. — Вьісшая власть — 
наивйща вдасть, зверхність, вер¬ 
ховна власть. —Твоя власть — твоя 
воля, сйла 

Власяница — волосянйця 
Влачить, ся — волоктй, ся, волочити, ся, 

тягтй, ся, тарганити 
Влега — влоговина 
Влетать, влетіть — влітати, влетіти 
Влеченіе— П волочіння, тяганйна, тарга- 

нйна; 2) потяг, поваба 
Влечь — 1) д. Влачить; 2) вабити, манйти, 

тягтй, надити 
Влечься — 1) тягтйся, волоктйся, волочй- 

тися; 2) лйнути, пориватися 
Вливать, влить — вливати, всипати, вий¬ 

ти, всйпати 
Вливаться — вливатися, втікати, впли¬ 

вати 
Вліяніе — вплив, сйла 
Вліятельньїй — впливовіш 
Вліять — впливати, мати вплив, сйлу 
Вложнть, ся — вложйти, ся, вкласти, ся, 

(в)утулйти 
Вломиться — вломитися, вдертися 
Вліво — вліво, уліво, ліворуч, соб, цоб, 

віштя,(до коней) 
Вліві — зліва, уліворуч 
Влізать — улізати, влазити, залізати, за¬ 

лазити 
Влізть — улізти, залізти 
Вліпить, ся — вліпйти, ся. — Вліпить по- 

щечину — ляпаса, ляща дати, зато- 
пйти по пйці 

Влюбить, ся — закохати в себе, прикоха- 
ти, причарувати; закохатися, вко- 
хатися, залюбйтися 

Влюбленньїй — закоханий 
Влюбчивьій — любчивий, женихлйвий 
Вляпать, ся — 1) вляпати, ся; 2) вплутати, 

ся, встряти, влбпатися; 3) закоха¬ 
тися, втьбпатися 

Вмазать — вмазати, вмастйти, (в мур) — 
вмурувати, (заслінку в піч) — за¬ 
тушкувати 

Вмакивать — мачати, вмочувати 
Вманивать — заманювати 
Вматьівать — вмотувати 
Вметать, ся -—1) вмітати, ся; 2) вкида¬ 

ти, ся 
Вмигь — вмить, мйттю, в одну мить, вмент, 

у(в)мах 
Вминать — уминати 
Вмінить, вмьнять—1) поставити, ставити, 

приписати. — Вмінить вь вину — по¬ 
ставити за вину, привинйти. — ВмІ- 
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нить вь обязанность — обов’язати, 
поставити за обов’язок; 2) залічйти, 
зачислити, зарахувати 

Вмістилище — місце, вмістище, вмістилище 
Вмістимость — вмістцмість 
Вмістительность — місткість, вмістймість 
Вмісти гельньїіі — місткий, просторий, (про 

чамайдан, клунок то-що) — паковнйй 
Вміститься, ся — умістити, ся, помістити, ся 
Вмісто — замісць, замісто, замість, на- 

мість, натомість 
Вмісті — разом, укупі, вкупі, (здр.) —вкуп¬ 

ці, укупоньці, заразом, до купи, 
вмісті, гуртом, у гурті, за гурт, 
огулом. — Вмісті сь тімь — разом 
з тим, ще до того, при тому 

Вмішательство — встрявання, втручання 
Вмішать, ся, вмішивать, ся — 1) заміша¬ 

ти, замісити, заміщувати, ся, замі- 
сювати, ся, вмісйти, вмішувати, ся; 
2) втягтй, втягати, вплутати, вплу¬ 
тувати; 3) вмішатися, встряти, мі¬ 
шатися, вмішуватися, встрявати, 
втручатися, замішатися 

Вміщать, ся — містйти, ся, поміщати, ся, 
влазити, входити 

Вміщеніе — уміщення 
Внаемь, внаймьі — унайми, внайми 
Вначалі — спочатку, спочйну, на початку, 

перве, перше, спершу, зразу 
Внезапность — несподіванка 
Внезапньїй, но — несподіваний, но, наглий, 

нагле, зненацька 
Внесеніе — внесення, унбс, (грошей) —пла¬ 

тіж, оплата, (в список) — упис, впис, 
вписання, впйсування 

Внести, внесть — (в)унести, (в список, в 
книгу) — вписати, записати, завестй 

Внизу — внизу, успбді, насподі, долі 
Внизь — вниз, на низ, на спід, до долу, 

долі. — Внизь по рікі —за водою. — 
Внизь головою — сторч, сторч голо¬ 
вою, сторчака 

Вникать — входити, додивлятися, дохо¬ 
дити (до чого) 

Вниманіе — увага. — Достойно вниманія — 
варто, гідно уваги. — Обратить внима¬ 
ніе—звернути увагу, (на кого) —згля¬ 
нутися, звернути око. — Обращать 
вниманіе — звертати увагу, вважати, 
уважати, зважати, важити. — Отвлечь 
вниманіе — розважити. — Оставить 
безь вниманія — занехаяти, занедба¬ 
ти, забайдужитись, залишйти без 
уваги. — П рипи мать во вниманіе—за- 
у(в)важати, вважати, мати на ува¬ 
зі. — Принимая во вниманіе — ма ючи 
на увазі, вважаючи, що..., з уваги 
на..., беручи на увагу... 

Внимательность — уважність, уважливість 
Внимательньїй, но — 1) уважний, уважли¬ 

вий, (в)унятливии, уважне, уваж¬ 
ливо, унятливо, з увагою, пйльно 

Внимать — вважати, уважати, вслухатись, 
слухати пйльно 

Вновь — знову, і знову, знов 
Внові — 1) недавно; 2) ново 
Вносить — (в)унбсити, заносити, (в список, 

книгу) — впйсувати, запйсувати, за¬ 
водити 

Внукь, внука — онук, унук, онука, унука, 
(здр.) — унучок, внуча, (мн.) —ун^ки, 
онучата 

Внутренній — внутрішній, нутрішній, серед¬ 
ній, осередніи, нутрянйи. — Внутрен- 
ніе раздорьі — домашні сварки, чвари 

Внутренности — середина, тельбухи, тель¬ 
бух, требухи, требух, бебехи, (жи¬ 
вота) — кендюх, хляки, (грудинні) 
— легкуша, (у птиць) — потрох, по- 
трохй, (грудинні у птиць) —жура¬ 
вель, (у комах) — кашка. -— Внутрен¬ 
ности вьінима гь, вмнуть—требушйти, 
тельбушйти, потрошити, вйтребу- 
шити і т. д. — Внутренности повредить 
— надсадйти, надірвати бебехи, 
тельбухи, одбйти печінкй 

Внутренность — нутро, середина 
Внутри, внутрь — "в середині, в середину 
Внучатньїи — троюродний. — В. орать — 

брат у других 
Внушать, виушить — вселяти, вмовляти, 

внушати, вселйти 
Внушеніе — 1) внушення; 2) вймова 
Внушительньїи — внушаючий, вражаючий, 

значніш 
Вні — за, по-за, на дворі; без, окрім. — Вні 

себя — не тямлючи, не пам ятаючи. — 
Вні всякаго сравненія — без порів¬ 
няння 

Внідрять, ся — вкореняти, ся, вселяти, ря 
Внішній— 1) зверхній, поверхній, надвір¬ 

ній, околйшній; 2) загрянйшнии, 
закордонний 

Внішность — зверхність, поверхність, вй- 
гляд, взір 

Внятньїй, но — виразний, но, зрозумілий, 
ло, (в)унятний, но, ясний, но 

Внять — завважити, учути, уняти, вняти. 
— Внять мольбамь — здатися на бла¬ 
га ння 

Во — у, в, до, за, з. — Во дворь — у двір. — 
Во сні — у вісні. — Во всемь — у всьо¬ 
му. — Поїхать во Францію — у Фран¬ 
цію, до Франції. — Во сколько вре- 
мени — за скільки часу, за якйй час. 
— Онь меня ни во что не ставить — 
він мене ні за що має. — Во вниманіе 
кь... — з уваги на, до... — Оціниль 
во сто рублей — оцінував у сто 
рублів. — Во всю Ивановскую — на 
всі заставки 

Вобла — вобла 
Вобрать — увібрати, вбрати, втягтй 
Вовлекать — втягати, затягати, знажувати 
Вовлеченіе — втягання, заволікання, затя¬ 

гання 
Вовлечь — втягтй, затягтй, знадити 
Во-время — в пору, у свій час, вчасно. — 

Не во время — не в пору, не вчасно 
Вовсе — зовсім • ( 
Во віки, во вікь — на віки, по вік, вічне. 

— Ни во віки — ніколи 
Вогнать, ся — 1) увігнати, загнати, ся, за- 

няти, залучйти; 2) забйти, загнати. 
— Вогнать во гробь — довести до мо- 
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гили, вложйти в домовину, увігнати 
в труну 

Вогнутьіи — вдавлений, увігнутий, ви¬ 
гнутий 

Вода — вода. — Вода верхняя, подпочвенная 
— зашкурна, підшкірна. — В. грун¬ 
товая — жильна. — В. живая — а) жи¬ 
вуща, б) с(ь)в’ячена, в) текуча. — 
В. желізисгая — руда, смужавина. — 
В. Богоявленская — орденська. — В. 
ключевая — кринйшна, криничана. 
— В. матерая—глиб, глибиня. — Водьі 
минеральньїя —теплі води, мінераль¬ 
ні води. — В. полая, прибьілая — по¬ 
відь, павідь, повінь, (поверх льоду) — 
полій. — В. проточная—текуча, само- 
тока. — В. святая — с(ь)в’ячена. — В. 
стоячая—стояча, водостій.—Темная 
вода — полуда, темна вода. — В. це- 
лібная — цілюща. — Вода заживаеть, 
убьіваеть— в. прибуває, спадає. — Ви¬ 
вести на свіжую воду — на чйсту 
воду вйвести 

Водворить, ся, водворять, ся — 1) оселйти, 
ся, осадйти, ся, поселйти, ся, осісти- 
ся, оселяти, ся; 2) завести, ся, за¬ 
провадити, заводити, запроважу- 
вати 

Водевиль — водевіль, жарт 
Водильщикь, водитель — поводарь, пово- 

дйрь, поводатарь, повожатий, (стар¬ 
ців) — дідовід, старцьовід, міхо- 
нбша 

Водить, ся — водйти, ся, (кругом або ко¬ 
ло) —обводити.—Водить взорьі—очй- 
ма поводити. — Водить хороводь — 
танок водйти. — Водить знайомство — 
знатися, водйтися, (про родичів) — 
родичатися 

Водка — горілка, (гал.) — горівка, (здр.) — 
горілочка, горілонька, (стара) — 
старка, вистоянка, (краща)—оковй- 
та, (зварена з корінням, родзинка¬ 
ми, сухими ягодами то-що) — варе¬ 
на, варенуха, запіканка, (в жарт) 
— спотйкач, (настояна на ягодах) — 
налйвка; вишнівка, слив’янка, тер¬ 
нівка, дулівка, агрусівка і т. д., 
(про горілку в жарт) — мокруха, ле- 
дащйця, живйця, гострогляд, за- 
прйдух, (погана) — сивуха, недогар, 
пщпінок, (на ганусі) — ганусівка, (з 
патоки) — мелясівка 

Водній — плодючий 
Водііикь — 1) віднйк, водяник, водянка; 

див. Бассейнь; 2) рос. Азагит еиго- 
раеит — копитель, копитець, копит¬ 
ці, копитняк, підлйстник, під’оріш- 
ник, під’олйшник 

Воднистьій — водянйстий 
Водньїй — водянйй 
Водобоязнь — сказ, скаження, скаженйна, 

сті(е)клйзна 
ВодовмЬстилище — д. Бассейнь 
Водовозь — водовіз, возйвода 
Водовороть — вир, водокруть, коловертень, 

крутінь, шум, вернй-вода, чорторйй 
Водоемь — д. Бассейнь 

Водокачалка,водокачальня, водокачка — 
водокачка, водотяжка 

Водокрась, рос. НусІгосЬагіз — жабурник 
Водолазь — 1) водолаз; 2) (пт.) — нурець 
Водолей — водолій 
Водонось — носйвода, водонос 
Водометь — водобій, водограй 
Водомоина, водомойня — водорйй, рівчак, 

ковдобина , 
ВодомЬрь — водомір 
Водоосвященіе — водос(ь)в’яття, водохреща 
Водопадь — водопад, водоспад 
Водоперица, рос. МугіорЬуІІит — кушй(і)р 
Водопои, водопойло — водопій 
Водополь, водополье — повідь, павідь, по¬ 

вінь, пійма 
Водопроводь — водопровід 
Водотокь — водотік 
Водоразділь —межирічча, стрілиця 
Водородь —- водень 
Водоросль, рос. Рисш—водорослйна, пброст 
Водоросли — водорослйни, безквіткові, 

водяні рослйни 
Водорізь — 1) водоріз (у корабля); 2) рос. 

Бігаїіоіез аіоіаез — різак 
Водосборь, рос. Аяиі1е§іа — оксамйт, дзві¬ 

ночки, орлики 
Водоскать — водостік 
Водостой — водостій 
Водоспускь — опуст, лотбки 
Водотекь, водотокь — течія, водотбка 
Водочка — горілочка, горілонька 
Водочистильня — водочистка 
Водонось — носйвода 
Водочньїй — горілочний, горілчаний 
Водоямина — ковдобина, ковбань, ковбаня 
Водружать, водрузить, ся —- поставляти, 

ставити, втикати, встромляти, за¬ 
тикати, поставити 

Водь, (від гл. водить) — плід, хов 
Водяника, рос. Ешреігиш пі§гит — водянка 
Водяникь — водянйй, дідько 
Водянистий — водяний, водянйстий 
Водянка — 1) водянка; 2) мед. Нубгорз — 

водяна пухлина 
Водяной — 1) водянйй. (Водяний млин); 

2) д. Водяникь. — Водяная бол'Ьзнь— 
д. Водянка 2.—Водяной бьїкь—д. Вьіпь. 
— В. лапушникь, цвЬть, прострЬль, 
макь, рос. Нушрпаеуаііа — латаття, 
біле латаття. — В. оріхь, рос. Тгара 
па(апз — болотні, водяні, чортові 
оріхи. — В. перець, рос. Ро1у§опит 
Нусігорірег — гірчак, богородишний 
гірчак, череднйк 

ВодянЬгь — водніти 
Воевать — воювати, ся 
Воєвода — воєвода, отаман, ватажок 
Воєдино — докупи, в’одно, разом 
Военачальникь — гетьман, отаман 
Военноплінньїй — бранець, полоненик, 

плінний 
Воєнний — воєнний, військовій!, вояка, 

воїн 
Вожакь — 1) д. Водильщикь; 2) привідця, 

проводарь, поводйр, ватажок 
ВожделЬніе — жадання, жадоба, хтйвість, 

забаганка, кортіння 
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ВожделЬнньїй — жаданий, пожаданий, 
бажаний 

ВожделЬть — жадати 
Вождь — проводир, вождь 
Вожеватьій — ласкавий, ввічливий, зви¬ 

чайний 
Вожений, воженая — жартливий, пусто¬ 

тливий 
Вожжа, мн. вожжи — віжка, віжки, лійця, 

лійці 
Вожжать — віжкувати, лійцювати, завіжку- 

вати, накидати віжки 
Вожжаться — водитися, знатися 
Возблагодарить — подякувати,завдячити 
Возбрани гь, нять — заборонити, -няти, боро¬ 

нити, заказати, заказувати, не звелі¬ 
ти, не веліти 

Возбудительньїй—збужаючий, побудливий 
Возбудить, возбуждать — 1) збудити, будй- 

ти, розбуркати, пробуркати, розбу¬ 
дити; 2) зворушити, заохотити, 
збудити, будити, приводити, розво¬ 
рушити. —(Приводив його до роботи). 
— Возбудить гнЬвь — розлютувати, 
роздратувати. — В. смЬхь —розс(ь)мі- 
шйти. — В. мужество — підняти дух, 
відвагу. — В. удивленіе — здивувати. 
— В. страсть — зворушйти, зрушити, 
роздрочити прйстрасть, жагу. — В. 
вопрось — підняти, зняти річ, питання 

Возбужденіе — зворушення, запал, збу¬ 
дження, побудження 

Возбужденньїй — збужений, зрушений, 
зворушений 

Возведеніе — винесення, виведення, зведен¬ 
ня. — В. постройки — збудування 

Возвеличеніе — звеличування, звелйчення, 
звеличання,величання 

Возвеличивать, возвеличить, ся— 1) побіль¬ 
шати, ся, збільшувати, ся; 2) вели¬ 
чати, ся, славити, ся, звеличати, ся, 
підійматися в гору 

Возвеселить, ся — звеселйти, ся 
Возвести, возводить— 1) звестй, вйвести, 

зводити, виводити. — В. постройку 
— збудувати, поставити; 2) підняти, 
піднімати 

Возвратить, ся — вернути, ся, повернути, 
ся, звернути, ся, віддати, (своє по 
суду) — виправити 

Возвратньїй — зворотний, поворотний 
Возврать — зворіт, повернення, відворіт, 

вороття, звертання, вертання, по¬ 
вертання 

Возвращать, ся — вертати, ся, повертати, 
ся, звертати, ся, віддавати 

Возвращаясь — вертаючись, повертом 
Возвращеніе — д. Возврать 
Возвращенньїй — вернений, звернений, 

повернутий, поверн(я)ений 
Возвьішать, ся — підіймати, ся, піднімати, 

ся, в гору йтй, повйщувати, ся, 
підносити, ся, звйщувати, височйти. 

Возвьішеніе — 1) повишення, підняття; 
2) шпиль, шпилечок, згір’я, висо¬ 
чина 

Возвьішенность— 1) високість, велйчність, 
повйш(щ)ення; 2) д. Возвьішеніе 2 

Возвьішенньїй — 1) повйщений, підвйщений, 
звйщений; 2) високий, велйчний; 
3) горовйй, горяний, височйнний 
(про місце) 

Возвістить, возвіщать — звістити, звіща¬ 
ти; вістку, звістку подати, давати; 
сповістйти, сповіщати, ознаймйти, 
ознаймувати 

Возвіщеніе — звіщення, сповіщення, опо¬ 
віщення 

Возглавіе — узголов’я, приголов’я, (в труні) 
— приголовач 

Возглась — вйголос, поклик, вйклик, вй- 
гук 

Возглашать — виголошувати, викликати, 
вигукувати 

Возговорить — промовити, забалакати, оді- 
зватись 

Возгонять — переганяти 
Возгораемость — палкість, запальність 
Возгораемьій — палкіш, запальнйй 
Возгорать, ся — 1) запалювати, ся, займа¬ 

тися; 2) починатися, повставати 
Возгордиться, возгордіть — загордіти, згор¬ 

діти, запишатися, (іронично) — на¬ 
бундючитися, зазнатися 

Возгосподствовать — запанувати 
Возгря, мн. возгри — сопля, сопляк, соплі, 

віскрякй 
Возгривьіи, возгрякь — соплйвий 
Воздавать, воздать — 1) віддавати, від¬ 

дати, вертати, вернути; 2) відпла¬ 
чувати, відплатйти, віддячувати, 
віддячити 

Воздаяніе — відплата, віддяка, заплата 
Воздвигать, ся, воздвигнуть— 1) споружа- 

ти, ся, спорудйти, строїти, ся, вй- 
строїти, будувати, вйбудувати; 
2) піднімати, ся, підняти, повставати, 
повстати, підносити, ся 

Воздвиженіе Св. Креста — (С(ь)в’ято 14 вере¬ 
сня) — Здвйження, Чесного Хреста 

Воздержаніе — здержання, здержка, упйн, 
спин, помірність, уміркованість, 
стрймання 

Воздержать, ся, воздерживать, ся —стрй- 
мати, ся, здержати, ся, удержати, 
ся, утрймати, ся, зупинйти, ся, 
вдержувати, ся, здержувати, ся, спи¬ 
няти, ся 

Воздержность — повстрймність, стрйма- 
ність, здержливість, помірність 

Воздержньїй — здержливий, стрималий, ви¬ 
триманий, помірний 

Воздухь — повітря, воздух. — Вийти на воз¬ 
духь — вййти на двір, на повітря. — 
На воздухЬ, на вольномь воздухЬ — 
на дворі (а не в хаті), на повітрі. — 
Святоіі воздухь (у бурлаків) — вітер, 
похідний вітер. — Испорченньїй, спер¬ 
тий воздухь — важкий дух, задуха, 
придуха. — Воздухи (церк.)—воздухи 

Воздушньш— воздуховий, воздушнйй, по¬ 
вітряний; легкий. — Воздушньїй на- 
сось — духовйй смок, помпа. — Воз- 
душньїе замки — химери. — Воздуш- 
ньіе замки строить — думками бага- 
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тіти, химери ганяти, у хмарах лі¬ 
тати 

ВоздЬвать — здіймати, підіймати 
ВоздЬйствіе — вплив, сила 
ВоздЬйствовать — подіяти, вдіяти, впли¬ 

нути, впливати 
ВоздЬлать, воздЬльївать, ся — обробити, 

обробляти 
ВоздЬльїваніе — оброблювання, (в)управа 
Возжалобиться — розжалуватися, розбід- 

катися 
Возжелать — забажати, зажадати, захотіти, 

захтіти 
Возжечь, ся, возжигать, ся — запалйти, ся, 

запалювати, ся, (с(ь)вічку, лямпу, 
то-що) — зас(ь)вітйти, зас(ь)вічува- 
ти, ся, с(ь)вітйти 

Воззваніе— поклик, заклик, відозва 
Воззвать — поклйкати, поклйкнути, гук¬ 

нути 
ВоззрЬніе — погляд 
ВоззрЬть — зглянути, споглянути, подивй- 

тися, зирнути 
Возильщикь — возільник, возій 
Возить, ся — 1) возйти, ся; 2) вовтузитися, 

товктйся, длубатися, ялозитися, по¬ 
ратися, (на одному місці) —мостй- 
тися, кублитися, куйовдитися, (над 
яким ділом довго) — морочитися, 
(коло кого) — панькатися, цяцькатися 

Возка — возіння, (хліба з поля) — возовйця, 
коповозиця 

Возлагать, ся—покладати, ся. — В. упованіе 
— покладати надію, покладатися 

Возлежать, лечь — лежати, прилягати, при- 
лягтй 

Возливать — наливати,зливати 
Возликовать — зрадіти 
Возложить — покласти 
ВозлЬ — біля, побіля, коло, край, по-прй, 

обік, побік, обіч, побіч, повзбіч 
Возлюбить — полюбйти, покохати, улюбйти 
Возлюбленньїй, ая— 1) улюблений, полюб¬ 

лений; 2) коханець, коханка, мйлий, 
мйла, любий, люба, любчик, коха¬ 
ний, кохана 

Возмездникь — віддячник; местник 
Возмечтать— 1) замарити; 2) загордіти, за¬ 

нестися, розібрати 
Возможность — змога, спромога, спромож¬ 

ність, можлйвість. — По возможности, 
насколько возможно — по змозі, яко¬ 
мога. — Получить возможность — 
змогтйся, спромогтйся 

Возможньїй, но — можливий, можна, мож¬ 
ливо 

Возмочь — змогтй, здужати, здоліти, змог¬ 
тйся, спромогтйся 

Возмужалость — змужнілість 
Возмужальїй — дорослий, мужний, змуж¬ 

нілий 
Возмужать — змужніти 
Возмутитель, ница — бунтівнйк, ця, бун- 

тарь, ка, баламутник, заколотник, 
ця, каламутник, ця 

Возмутительность — обурлйвість, збурлй- 
вість 

Возмутнтсльньїй — 1) бунтівлйвий, бунтів- 

нйчий, бунтарський; 2) огйдний, 
ганебний, обурливий 

Возмутить, ся, возмущать, ся — 1) сколотй- 
ти, ся, скаламутити, ся, колотйти, 
ся, каламутити, ся, замутйти; 
2) стурбувати, ся, зрушити, ся, стрі- 
вожити, ся, турбувати, ся, трівб- 
жити, ся; 3) збунтувати, ся, забун¬ 
тувати, збаламутити, ся, підбурити, 
збурити, обурити, ся, підняти, ся, 
повстати, бунтувати, ся, баламу¬ 
тити, ся; підбурювати, обурювати, 
піднімати, ся, повставати, бунт зри¬ 
вати 

Возмущеніе — бунт, повстання, розрух, ко¬ 
лотнеча 

Возмущенньїй — скаламучений, каламутний, 
стурбований, обурений, збурений, 
збаламучений 

ВозмЬстить, возмЬщать, ся — вернути, від¬ 
дати, вертати, віддавати, відшкоду¬ 
вати, відшкодовувати, покрйти кошт 

ВозмЬщеніе — зворіт, вертання, відшко¬ 
дування, покриття (збитків, видат¬ 
ків то-що) 

Вознаградить, вознаграждать, ся — 1) за- 
платйти, віддячити, нагородйти, вй- 
нагородити, винагорбжувати;2)на¬ 
долужити (час) 

Вознагражденіе— 1) відплачування; 2) ви¬ 
нагорода, знагорода, відплата, від¬ 
дяка 

ВознамЬриться — наміритися, наважитися, 
покласти собі у думці 

Вознегодовать — розгніватися, обуритися 
ВозненавидЬть — зненавидіти, незлюбйти 
Вознесеніе Господнє (с(ь)в’ято) — Вшестя, 

Ушестя, Вознесення 
Вознести, вознесть, ся — 1) зняти, ся, під¬ 

нятися, ся, знестй, ся; 2) загордіти, 
запишатися 

Возниканіе — повставання, виникання, ви¬ 
ростання, з’явлення 

Возникать — виникати, повставати, почи¬ 
натися, виходити,ставати 

Возникновеніе — виникання 
Возница, возничій — візнйк, фурман, пого¬ 

нич, підводчик, (при воловій хурі) — 
хурщйк, фурманщик, чумак, (що 
звозить з поля хліб, сіно)-ВОЗІЛЬ¬ 

НИК, возій, сіновоз, (що звозить 
вапно) — вапняр 

Возноситься, ся — 1) знімати, ся, піднімати, 
ся, в гору підносити, ся; 2) слави¬ 
ти, хвалйти, вихваляти, ся; 3) гор- 
діти, пишатися, гордувати, вйсоко 
літати, (іронично) кйрпу гнути, бун¬ 
дючитися, пиндючитися 

Возношеніе — підношення, зношення 
Возия — вовтузіння, длубання, шамотня, 

шарварок, шарварка, заходи, по¬ 
рання, поранйна 

Возобладать — опанувати, гору взяти 
Возобновить, ся, возобіювлять, ся — 1) поно- 

вйти, ся, відновйти, ся, зновйти, ся, 
оновйти, ся, відновйти, ся, понов¬ 
ляти, ся; 2) почати, ся, починати, ся 
знову 



Возобновленіе 51 Волненіе 

Возобновленіе — відновлення, оновлення, 
поновлення 

Возовой — возовий 
Возокь — 1) возик; 2) візок 
Возопить, возопіягь—заголосити, заволати, 

залементувати, зарепетувати 
Возрадоваться — зрадіти, зрадуватися, 

звеселитися 
Возражать — одказувати, одповідати; пе¬ 

речити, суперечити 
Возраженіе — одказ, відмовка, супереч, за¬ 

перечення, суперечка 
Возразить — одповістй, одказати, одмовити, 

відповісти, заперечити 
Возрастаніе — зріст 
Возрастать — росту, зростати, підростати, 

виростати, більшати 
Возрастить — виростити, зростити, (про 

дітей) — вигодувати, викохати 
Возрасть — зріст, вік, пора, доба, літа. — 

Возрастомь — літами, завстаршкй. — 
Возрасть младенческій, дЬтскій, гоно- 
шескій, старческій — вік дитйнячий, 
дитячий, дитинний, хлоп’ячий, па¬ 
рубочий, юнацьки^, старечий. — На 
возрастЬ — на порі. — Зрілий воз¬ 
расть — дійшлий вік 

Возращать — ростйти, вирощати, вигодову¬ 
вати, викохувати 

Возриться — вдивйтися, удивйтися 
Возродить, ся, возрождать, ся — відродйти, 

ся, відрожадти, ся 
Возрожденіе — відродження 
Возроптать — заремствувати, нарікати 

(почать) 
Возрьідать — заридати 
Возсіять — засіяти, засяти 
Возсоединеніе — від’єднання, сполучення, 

з’єднання 
Возсоединить, ся, возсоединять, ся — від’єд¬ 

нати, від’єднувати, злучйти, ся, спо- 
лучйти, ся, з’єднати, злучати, ся 

Возсозидать — відбудовувати 
Возсозданіе — відбудування 
Возставать, возстать — вставати, повста¬ 

вати, підніматися 
Возстаніе — повстання, розрух 
Возстановитель — відновйтель, відновник 
Возстановленіе — відбудування, відбудо¬ 

ва, відновлення 
ВозсЬдать — сідати, сидіти 
Возь —1) віз, здр. возик, (довгий татар¬ 

ський) — гарба, (чумацький) — мажа, 
мажара, літерний віз, (разом з 
парою волів) — паровйця, (чабан¬ 
ський для возіння харчів то-іцо) — 
котйга, (гончарський) — куча. — (Ча¬ 
стини воза): (боки) — полудрабки, 
(задня частина полудрабків) — кри- 
жівнйця, (брус від коліс до полу¬ 
драбків) — люшня, (затичка, що дер¬ 
жить люшню на осі) — заколесник, 
льбник, (бруски на осях) — насади, 
(затичка до ярма) — притйка, (части¬ 
на, котра скріпляє осі і насади) — 
підгерсть, підтока, (дрючок від зад¬ 
ньої осі до передньої) -— штельвага, 

(залізна штаба під віссю) — підісок; 
2) (сузір’я) — Віз 

Возсьілать — засилати, висилати 
Возьіміть — взяти, одібрати. — ВозьімЬть 

желаніе — забажати. — В. мьісль — 
здумати 

Воинскіи — військовйй 
Воинственньїй — войовйтий, войовнйчий 
Воинство — військо, воїнство, вояцтво, 

воякй 
Воинствовать — воюватися, воячити 
Воинь, воитель, ница — воїн, вояк, вояка, 

войовнйк 
Вой — 1) голосіння; 2) виття 
Войлокь — повсть, повстйна 
Войлочникь — повстяр 
Войлочньїй — повстянйй 
Воистину— воістину, справді 
Война — війна, (стар.)—розмир. — В. междо- 

усобная — усобиця, чвара, чвари 
Войско — військо 
Войсковой — військовйй 
Воитель — войовнйк 
Воительница — войовнйця 
Войти — увійтй, вступйти. — Войти вь ЛІО- 

бовь, вь милость — запобігти ласки, 
підійтй під ласку, підлестйтись. — 
Войти вь довіріе — придбати віру. — 
В. во вкусь (іронич.) — розласитись. 
— В. вь літа — дійти до літ; поста- 
рітись. — В. вь славу — вславитись, 
зажйти слави. — В. вь голову, вь умь 
— спасти на думку. — В. вь азарть — 
роспалйтися.—В. вь долги—понапози- 
чатися, залізти в довгй, вдбвжй- 
тись. —В. вь употребленіе — вжива¬ 
тись. — Войти вь себя—схаменутись. 
— Вь чужія мьісли не войдешь — в 
чужу душу не залізеш 

Войть — війт 
Вокальний — голосовйй, вокальний 
Вокзаль — вокзал, станція, двірець 
Волгнуть — вохкнути, вільгнути 
Волдьірникь, рос. — 1) 5і1епе іпПаїа — 

кукільнйця, кутасики; 2) СисиЬаІиз 
ЬассіГегиз 

Волдьірь — 1) пухйр, пухір, міхур; 2) ґуля, 
шйшка 

Волжанка — рос. 5рігаеа — таволга 
Волкань — вулкан, соцка, вогнева гора; (по¬ 

тухлий) — горіла могйла 
Волкобой, рос. Асопііит пареііиз — бо¬ 

рець, зозулинічеревйчки 
Волковня — вовківня 
Волкодавь — ярч^к 
Волкодлакь, волколакь — 1) вовкулака; 

2)упйрь, упиряка 
Волконогь, рос. Ьусорик ехаїїаіиз — водяна 

кропива, вовчуг, вовконіг; Ь. еиго- 
раеиз — драголюб, зюзник 

Волконожіе, рос. Ьусоробіиш сіауаіит — 
дереза 

Волкь, Сапіз Іириз — вовк, вівк, (здр.) — 
вовчик. — В. сірий — вовк сіряк, 
сіроманець 

Волна — 1) хвйля, (велика) — бурун; 2) вовна 
Волненіе — 1) хвилювання; 2) рух, трівога, 

зворушення; 3) розрух, колотнеча 

4* 



Волнистьій 52 Вольница 

Волнистьій — 1) хвилястий; 2) вовнистий 
Волновать, ся — 1) хвилювати, ся; 2) бала¬ 

мутити, ся, бурити, ся 
Волиогоігь — хвильогін, верховий, горішній 

вітер 
Волнообразньїй — хвилястий 
Волнуха, гриб А§агісиз Іогтіпозиз — вов- 

нянка 
Воловина — шкура(волова) 
Воловій — воловий, волячий, волбв’ячий. — 

В. язьїкь, рос. АпсЬиза оГПсіпаїіз — 
медуниця, меденйшник, ранник, 
краснокорень, рум’янка, воловий 
язйк. — В. трава, рос. Опопіз Ьігсіпа 
— вовчуг 

Володка, рос. А)и§а ругашісіаііз, геріапз — 
гостровершки, суховершки, дівчача 
краса, горлянка 

Володушка, рос. Виріеигшп — ласкавці, 
ласкавець , 

Волокша — 1) тяганйна; 2) бабій, бабодур, 
джиґун, волоцюга 

Волокитство—женихання, залицяння, джи¬ 
ґунство, зальоти 

Волокнистий — волокнуватий, волокнявий, 
(з грубим волокном) — лйкуватий. 
—Долаться волокііистьімь—волокня- 
віти, волокнуватіти 

Волокно — волокно, (в салі) — прорізь, по- 
тбчина 

Волоконце — волоконце 
Волокь — 1) волок: 2) біда, бідка (візок на 

двох колесах); 3) волок (рибальська 
сітка) 

Волонтерь — охочий, охотник, доброволець 
Волосастьій — волохатий, кудлатий, патла¬ 

тий, патлач, мохнатий, кошлатий, 
пелехатий 

Волосатикь — 1) гусень Сопііиз аяиаіісиз — 
волос; 2) рос. Китех асеїозеїіа — 
гороб’ячий щавель, квасець, горо- 
бйний квасець, щавій, дйка гречка 

Волосагьть — волохатіти, мохнатіти, кош- 
латіти, кудлатіти 

Волосенець, рос. Еіушиз агепагіиз — коло- 
снйк,колосняк 

Волосень — 1) бабка (кістка надкопитна); 
2) мокрець (болячка над копитом); 
3) волос (мед. Опухіз Рапагіїіит) 

Волосистий — 1) д. Волосастьі й; 2) волоснй й 
Волосной — 1) волосянйй; 2) волоснйй 
Волосность — волосність 
Волосовидиьій, ВОЛОСОВОЙ — волоснйй 
Волосовая, рос. Муозоііа раїизґгіз— павйні 

вічки 
Волосокь — волосок, волосочок, волосйнка, 

волосйночка 
Волосогілетка, волосоплетина — кіснйк, 

кіснйчка 
Волосной — волоснйй. — В. правленіе — во¬ 

лость, ратуша. — В. старшина — в. 
старшина, війт 

Волось— 1) волос, (мн.) — волоси, волоса — 
волосся, (здр.) — волоссячко, (довге во¬ 
лосся) — патли, (скудовчене) —кучма, 
к^дли (кучеряве) — кучері, (що видно 
з-під очіпка або хустки) — мичка. — 
Клокь волось — шмат, жмут, пучок, 

чуб, чупрйна, (у запорожців) — чупрйна, 
оселедець 

Волосьіньки — волоссячко 
Волосянка — 1) волосінь, волосянка; 

2) волосяна тканйна (на пр. на 
сито); 3) сільце (волосяне); 4) скуб- 
ка. — Дать ему волосянку — дооре 
вйдрати за чуба, скабки дати; 
5) рос. Резіиса оуша — тонконіг, 
щипець 

Волосяной — волосянйй 
Волоть — волокно, жйлка 
Волочага — волоцюга, заволока 
Волочайка — повія, шльондра, потіпаха, 

підтіпанка 
Волоченіе — волочіння, тягання 
Волочильня — дротарня 
Волочильщикь — дротарь 
Волочить — 1) волоктй, тягтй, волочйти, 

тягати; 2) д. Боронить; 3) витягати 
дріт; 4) затягати, тягтй діло 

Волочиться — 1) волочйтися, волоктйся, 
тягтися; 2) женихатися, залицяти¬ 
ся, на зальоти ходйти, волочйтися 

Волочмя — волоком 
Волхвованіе — чари, віщування, чарування, 

ворожіння, відьомство, характер¬ 
ництво 

Волхвователь, ница — віщун, чарівнйк, ця, 
знахар, ворожбйт, ворожба, чаклун, 
чаклівнйця, відьмак, відьма, ха¬ 
рактерник, ця 

Волхвовать — віщувати, чарувати, воро- 
жйти, чаклувати, відьмувати, ха- 
рактерничати 

Волхвь, мн. волхвьі — 1) д. Волхвователь; 
2) маг, мудрець, астролог (на сході) 

Волчанка, мед. Ьириз — вовчий лишай 
Волчань, рос. Ьиріпиз — кохва, вернйсонце 
Волченокь, мн. волчата — вовченя, вовча, 

вовченята 
Волчець — д. Бодякь 
Волчистьій — з(ь)вірний 
Волчиха,волчица — вовчйця, вовчйха 
Волчій — вовчий. — Волчья шуба — вовчий 

кожух. — Волчья яма — вовківня. — 
Волчій перець, волчье льїко, рос. Оа- 
рЬпе шегегеиш — вовче лйко, ягідкй. 
— Волчья ягода, рос. Рагіз ^иас1^і- 
Гоїіа — вороне око, хрещате зілля, 
натягач, ранник, хресттрава, воло- 
кінник, волоснйк. — Поволчьи — по- 
вовчому 

Волчокь — дзйга, гучок 
Волшебньїй — чарівнйй. — Волшсбньїй нали¬ 

тою» — даний. — Волшебная кропива, Еос. Ьашіигп аІЬшп — біла кропйва, 
. тасиїаїшп — глуха кропйва, 

окладник, Ь. ригригеит — красна 
кропйва, шандра 

Волшеоствовать — чарувати, ворожбиту- 
вати 

Воль — віл, бик, (здр.) — волик 
Волинка — дуда 
Вольіночникь, вольїнщикь — дударь 
Вольготньїй — вільготний, вільніш 
Вольница — гультяйство, бурлацтво, го¬ 

лота 



Вольничать 53 Вороній 

Вольничать — сваволити, пільгувати 
Вольнодумець, вольнодумничать — вільно¬ 

думець, вільнод^мити, вільнодум¬ 
ствувати 

Вольнонаемньїй, ая — вільнонанятйй, віль¬ 
нонайманий 

Вольиоопредкляющійся — охбтник, охочий 
Вольноотпущеньїй — вільнопущений 
Вольнослушатель— вільний, охочий слу¬ 

хач 
Вольность — вільність 
Вольньїй — вільний. — Вольний духь, жарь 

— легкий дух. — Вольно — вільно, 
поволі. — Вольно — вільно 

Волюшка — воленька 
Воля — воля. — Волею — по волі. — Волей- 

неволей — рад не рад, хоч не хоч, по 
неволі 

Вомчать, ся — вперти, влетіти, вбігти 
Вона! — чи ба! ото! 
Вонзать, ся, вонзить, ся — встромляти, ся, 

стромляти, ся, втикати, ся, устро¬ 
мити, увіткнути, ся, вгородйти, ся, 
загнати, засадйти 

Вонища — сморід 
Вонь — 1) геть, пріч. — Вонь отсюда! — геть 

відціля, геть звідси! — Изь рукь 
вонь — ка’зна що. — Изь рукь вонь 
плохо — дуже погано; 2) он, ген. — 
Вонь тамь — онде, ондечки, ген там. 
— Вонь куда — он куди. — Вонь гдЬ 
— онде, ондечки. — Вонь тоть — 
отой, он той 

Вонь — сморід, смерід 
Вонькій, вонючій — тхнючий, смердячий, 

смердючий 
Вонючка — 1) смердюха, смердючка; бздун; 

23 рос. — а) Апа§упз — вонячка; 
б) Сопішп тасиїаіиш — болиголов, 
блекота, сйкавка, свистуля 

Вонять — смердіти, вонйти, чути (чимось). 
— Воняеть — смердйть, воняе, вбню- 
че, чути 

Воображать, ся — уявляти, ся, гадати, по¬ 
кладати на д^мці, здаватися. — МнЬ 
вообразилось — мені здалось 

Воображеніе — уява, уявлення 
Вообразить, ся — уявити, ся, примріятися, 

здатися 
Вообще— 1) огулом, загалом, взагалі; 2) вку¬ 

пі, разом, гуртом, спільно 
Воодушевлять, ся — живйти, оживляти, ся; 

додавати духу, охбти, завзяття, на¬ 
дихати, набиратися завзяття 

Вооружать, ся — 1) узбрбювати, озбро¬ 
ювати, ся, рихтувати, риштувати; 
2) піднімати, підіймати, підбурю¬ 
вати, наштурувати 

Вооруженіе — 1) узброєння, озброєння; 
2) зброя 

Вооруженний—узброєний, збройний, оруж- 
ний 

Вооружить, ся — 1) узброїти, озброїти 
Воочно — очевидячки, очевйдьки, перед 

очйма 
Во-первихь — вперве, вперше, спершу, 

раз 

Вопнть, вопіять — голосйти, галасувати, 
лементувати, волати, репетувати 

Вопіющій — помикаючий, закликаючий, 
голосячий , 

Воплотиться — ву шитися 
Воилощеніе — втілення 
Вопль — голосіння, лемент, репет, репету¬ 

вання, волання, голосьба, галас 
Вопреки — наперекір, всупереки, насупро¬ 

ти, всуп0£ 
Вопросительньїи — питаючий, питайний. 

— В. знакь — знак питання 
Вопросить — спитати, запитати 
Вопрось — питання,запитання 
Вопросньїй — питаючий, питальний, до 

питання 
Вопрошать — питати, запитувати 
Вопрошатель — питач, запйтувач 
Ворвань — трін, тран (жир, витоплений з 

кита, тюленя то-що, також і ри¬ 
б’ячий жир) 

Ворваться — вдертися, впертися 
Воришка — злодюжка, злодіячка, зло¬ 

дійкувате 
Воркліївьіи — 1) сварлйвий; 2) буркотлй- 

вий, воркотлйвий,туркотлйвий 
Воркованіе — вуркотання, буркотання, 

туркотання 
Ворковать — вуркотати, вуркотіти, бурко¬ 

тіти, туркотати 
Воркотня — туркотня; варвітня 
Воркунь — вуркун, буркун, буркотун 
Воробей, пт. Ра$$ег аотезіісиз. Ргіп^іПа бо- 

тезііса—горобець, (здр.) — горобчик 
Воробейникь, рос. ІліЬозрегтит — горо- 

бейник 
Воробка — гороблйчка, горобчиха 
Воробушекь, воробьішекь — горобчик 
Воробьевьій — горобиний, гороб’ячий 
Воробьенокь — гороб’я, горобеня, гороб’ят- 

ко,горобинятко 
Воробьиньїи горохь, рос. Уісіа сгасса — 

горобиний, гороб’ячий горошок, га¬ 
дючий горошок, дйкий горошок. — 
Воробьнная ночь — горобйна ніч 

Вороватьій — злодійкуватий 
Воровать — красти, злодіячити 
Воровка — злодійка, злодіячка , 
Воровской — 1) злодійський, крадіжний; 

2) крадений. — Воровскія деньги — 
фальшйві гроші 

Воровски — по зл.бдійськи, як злодій 
Воровство — злодійство, крадіж, крадіжка, 

крадіжство 
Ворожба — ворожіння 
Ворожея — воріжка, ворожка, знахурка, 

шептуха 
Ворожить — ворожйти, чарувати 
Ворона — 1) пт. Согуиз согпіх — ворона, 

гава, гава; 2) роззява, ґава, гава (про 
чоловіка) 

Вороненокь — ґавеня 
Воронець, рос. — 1) Асіаеа зрісаіа вовчі 

ягоди, чернець; 2) Раеопіа ІипиіГоІіа 
— воронець 

Вороніжа, рос. Ещреігит підгит —водянка 
Боронило — гладільце 
Вороній — воронячий, гавйний 
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Воронка — лійка 
Воронкообразньїй — лійкуватий 
Воронограи, пт. Согуііз Гги§і1е§и8 — грак, 

гайворон 
Вороной — вороний 
Воронопігій — строкатий 
Вороночальїй — мишастий 
Воронь, пт. Согуиз согах — ворон, крук, 

крюк 
Воронье — галич, вороння, гайвороння 
Вороняга, вороняжка, рос. 8о1апит пі§гит 

— паслін, пасльон 
Ворота — ворота, брама, (на коловороті) 

— коливоріт, коловоріт 
Воротила — орударь, верховода 
Воротило — стріла (у вітряка) 
Воротить, ся— 1) повертати, перевертати. 

— Сь души воротить — з душі верне, 
нудить; 2) вернути, ся, повернути, 
ся, завернути, ся 

Воротки — ворітця, ворітки 
Воротниковьіи — комірбвий 
Воротникь — воротарь, заворітник, воріт¬ 

ний, брамний 
Воротникь — комір, кбвнір 
Воротничокь — комірець, комірник, ко¬ 

мірок 
Воротньїй — ворітний, брамний 
Воротца — 1) ворітця, ворітки; 2) хвіртка, 

хвірточка (у воротях) 
Вороть — 1) комір; 2) коловоріт, колйво- 

ріт, баран 
Вороть — виворіт 
Ворохь — купа 
Ворочать, ся — 1) перевертати, ся, переки¬ 

дати, ся; 2) крутити, повертати; 
3) вертати, ся; 4) орудувати, вер¬ 
ховодити 

Ворочаніе — перевертання, ницювання 
Ворошить, ся — ворушити, ся, ворохобити, 

ся, перевертати, ся 
Ворса, ворсь — барва, ворса 
Ворсить, ворсовать — барвити, наводити 

ворсу 
Ворчаніе — 1) бурчання, буркіт, буркотня; 

2) (про собак) — гарчання, гаркотня 
Ворчатр — 1) бурчати, бурмотати, бурко¬ 

тіти, мурчати; 2) (про собак) —гар¬ 
чати, гаркати 

Ворчливьій — сварливий, буркотливий, 
туркотливий 

Ворь — злодій, (поб.) — злодюга, злодіяка. 
— По діламь вору и мука — котузі 
по заслузі 

Во свояси — до дому 
Восемнадцать — вісімнадцять, вісімнад- 

цятерр 
Восемь — вісім, восьмеро 
Восемьдесять — вісімдесять 
Восемьсоть — вісімсот 
Восьмью — вісім раз 
Воскипать, носкипіть— закипати, закипі¬ 

ти. — Носки иі>ть гнівомь — скипіти, 
запалитися 

Воскликиуть — викликнути, вйгукнути, за¬ 
волати 

Восклицаніе — вйклик, оклик. — Знакь 
восклицанія —знак виклику 

Восклицать— виклйкувати, волати 
Восковатьій — вощйстий 
Восковой — восковий, вощаний 
Воскресать — воскресати, оживати 
Воскресеніе — 1) воскресення; 2) неділя, 

(здр.)—неділенька. — Кажлое воскре- 
сенье — шо неділі. — Світлеє воскре- 
сенье — Велйкдень 

Воскресньїй—недільний.—Воскресньїй день 
— неділя. — Воскресили школа — не¬ 
дільна школа 

Воскурять — кадйти, курйти 
Воскь — віск 
Воскобитіе — воскобйття, лиття вбску 
Воскобой — воскобійник 
Воскобойня — воскобійня, восколійня, вос- 

ковня 
Воскобіленіе — воскобілення 
Воскреситель — воскресйтель, відживляч 
Воскрешать — воскрешати, до життя вер¬ 

тати, відживляти 
Воскрьілять — окриляти, захвачувати 
Воскуреніе — кадіння 
Воспаленіе — запалення, запаління, (про 

рани) — роз’ятрення, заятрення. — 
Заболіть воспаленіемь легкихь — 
заслабнути на запаління легких 

Воспалить, ся, воспалять, ся — запалити, 
ся, запаляти, ся, занятися, займа¬ 
тися. (Про рани) — роз’ятрйтися, 
заятрйтися, ятрйтися. — Воспалиться 
гнівомь — роз’ярйтися, розлютува¬ 
тися 

Воспарить — злетіти, полйнути в гору 
Воспитаніе — виховання, годування, хов 
Воспитанішкь, ца — вихованець, вихованка, 

годованець, годованка, плеканець 
Воспитанньїй — вйхований 
Воспитатель, ница — вихователь, ка, вихо- 

вач, чка 
Воспитать, воспитьівать, ся — вйгодувати, 

згодувати, вигодовувати, ся, вй- 
ховати, виховувати, ся, вйкохати, 
викохувати, ся, плекати 

Воспламененіе — запалення, спалахнення 
Воспламенить, ся — запалйти, ся, ^пала¬ 

ти, запалати, занятися, загорітися 
Воспламеняемость — палкість, запальність 
Воспламенять, ся—запалювати, ся, займати¬ 

ся, роспалювати, ся, — Воспламеня- 
емьій, воспламеняющійся, легко вос- 
пламеняюіційся — палкйй, запаль- 
нйй,скоропалкйй 

Воснолненіе — вйповнення, заповнення 
Восполиять, ся — виповняти, ся, заповня¬ 

ти, ся; докладувати, досипати, до¬ 
ливати до... 

Воспользоваться — покорйстуватися (з чо¬ 
го), поживитися, користуватися, 
скористати 

Воспоминапіе — 1) згадування; 2) спомин, 
згадка, спогад. — Вь воспоминапіе — 
на спомин, на згадку, на незабудь; 
3) пам’ятка 

Воспоминать, ся — згадувати, ся, спомина¬ 
ти, ся 

Воспомянуть — згадати, спогадати 
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ВоспослЬдовать — наступили, сподіятися, 
статися, скластися, здіятися 

Воспособлять — помагати, запомагати, ста¬ 
вати у поміч 

Воспреиятствовать — перешкодити, на пе¬ 
решкоді стати, на заваді стати 

Восиретить, воспрещать — заборонити, -ня- 
ти, заказати, -зувати, боронити, (го¬ 
ворити) — заціпити, зацитькати 

Воспрещеиіе — заборона, заказ 
Воспринимать — брати, приймати. — Вос- 

принимагь оть купели — хрестйти, у 
хрест уводити 

Воспріемникь, ца — хрещений батько, хре¬ 
щена мати, похресний батько, по- 
хресна мати. — В. сьшь, дочь—хреще¬ 
ник, хрещениця, похрестник, ця 

Воспріимчивость — спринятливість 
Воспріимчивьій — спринятливий 
Восприниманіе — сприймання 
Воспринимать, воспринять — сприймати, 

сприняти 
Воспріятіе — сприняття 
Воспронзводить — відтворяти, відтворювати 
Воспроизведеніе — відтворення 
Воспроизводительность — відтворність, від- 

рбдність 
Воспроизводительньїй — відтворний, від- 

рбдний, відтворюючий 
Воспротивленіе — змагання, опір 
Воспротивиться, воспротивляться — проти¬ 

витися, змагатися, суперечитися, 
опинатися, опір ставити, опертися 

Воспрянуть — прокинутись 
Воспьілать — запалати, спалати 
ВоспЬвать, воспіть— 1) с(ь)півати, вис(ь)пі- 

вувати,вйс(ь)півати; 2) славити, всла¬ 
вити 

Воспіватель — с(ь)півець, с(ь)півак, вис(ь)пі- 
вач 

Востокь — схід 
Воеторгаться — радіти, захоплюватись, за¬ 

хвачуватись 
Восторгь — радість, захват, захоплення, 

поривання 
Восточиьій — східний, сходовий 
Восторженность — захватність 
Восторженно — захватно, з захватом, з 

запалом 
Восторженньїй — захватний 
Восторжествовать — перевйсити, взяти гору 
Востребовать — вйправити, стребувати, 

рекламувати 
Востребованіе — запит, затребування, рек¬ 

ламація 
Востребовать — потребувати, вйправити 
Востренькій — гостренький 
Вострепетать — затремтіти, затріпотіти, 

задріжати, затрусйтись 
Вострить — гострйти, точйти 
Воструха, вострушка — цокотуха, моторуха 
Вострьій — гострий ' 

Восхваленіе — хвала, похвала, вихваління 
Восхвалять — вихваляти 
Восхитительньїй — чудовний, чарівніш, 

роскішний 
Восхищать, ся — чарувати, захоплювати, ся 
Восхищеніе — захват, зачарбвання 

Восходить — сходити, зіхбдити, підійма¬ 
тися 

Восходь, восхожденіе — схід, зіход, підне¬ 
сення в гору 

Восхотіть — захотіти, захтіти, забажати 
Восца — сверблячка (лишай) 
Восцарствовать — зацарювати 
Восчувствовать — зачути, відчути 
Восшествіе — зіход, вступ (на трон) 
Восьмерикь — вісьмерйк 
Восьмерка — 1) (в картах) — вісімка; 

2) вісьмерйк 
Восьмидесятий — вісімдесятий 
Восьмой — восьмий 
Воткать — уткати, вплестй 
Воткнуть, ся — встромйти, ся, устромйти, 

застромйти, увіткнути, вгородй- 
ти, ся 

Вотра — трйни, збоїни (тільки від соломи, 
а перше — й від металу) 

Вотчимь — вітчим 
Вотчина — дідівщина, дідйзна, батьків¬ 

щина, матерйзна. (Родовий маєток) 
Вотще — марне, дарма, дурно, даремне 
Воть — от, ось, це, оце, ото, тут, аж ось, 

та. — Воть-воть — от-от, ось-ось, ось- 
ось-ось, за того. — Воть гдЬ — бсь-де, 
бт-де, осьдечки, аж осьдечки, аж 
осьде. — Воть еще! — ото ще, отце, 
оце, але! — Воть какь! — ось як, от 
як, от так! — Воть какой — ось якйй, 
от такйй. — Воть и вся не долга — от 
тобі й кінець, от і все, от тобі й 
край! — Воть сюда — ось сюдй, он- 
сюдй, отсюдй. — Воть тамь — бн-де, 
ондечки, он-там, он-тамечки, та¬ 
меньки. — Воть такой — от-такйй. — 
Воть то-то — тож то, тб-тож. — Воть 
тебЬ и на! — от тобі й на!, отце!, 
оттаке!, от тобі й маєш! — Воть ужь 
куда —аж ось кудй. — Воть ужь ког- 
да — аж ось колй. — Воть что — ось 
що, от що. — Воть зтоть — оцей, сей 

Вохра — бхра 
Воцариться — зацарювати, оцарйтися, 

запанувати 
Воцерковленіе — увбдинц, вйвід І 

ВочеловЬченіе — очоловічення, втілення 
Вочеловічнться — вчоловічитись, втілйтися 
Вошки, рос. 8рег£и1а апюпзіз — метелики 
Вошкарица — гнида 
Вошь, (мн.) виш, ком. Ресіісиїиз — воша, (мн.) 

—воші, (дітське)—ку ка, (зб.)—вошва, 
н^жа. — Вошь травяная — АрЬіз — 
трав’яна, рослйнна воша, тля 

Вощаной — восковий, воскований, вощанйй 
Вощить — вощити, навощувати, воскувати 
Вояжь — подорож, мандрівка 
Впадать — 1) падати, упадати, западати. 

— Впали глаза — запали очі, позапа¬ 
дали. — Впасть вь уньїніе — в ту¬ 
гу вдатися; 2) вливатися, утікати, 
впливати; 3) попадати, вдаватися, 
вкидатися 

Впадина — влоговина, ямка, западина 
Впадистьій — ямкуватий, западистий 
Впаивать — влютбвувати 
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Впалзьівать — влазити, вповзати 
Впалость — запалість 
Впальїіі —запалий 
Впахаться — в’оратися 
Впервой, впервьіе — вперве, вперше, спер¬ 

шу.— Зто ему не впервой — се йому 
' не первина 

Вперевалку — перевалюючись, хиляюче, пе¬ 
рекочуючись 

Впереди — 1) попереду, спереду, посампе- 
ед. — Впереди идти — перед вести; 
) наперед, на дальше 

Впередь — вперед, уперед, попереду, попе- 
ред, навперед; з гори 

Вперегонку — новйпередки 
Вперемежку, вперемішку — одно через 

друге, мішма 
Впереть, ся — вперти, ся 
Вперить — втупити, втопити (очі) 
Впечатлительность, впечатлительньїй — чу¬ 

лість, вразливість, вразливий, чу¬ 
лий 

Впечатлініе— враження, вражіння. —Про- 
извести впечатлініе — зробити вра¬ 
жіння, вразити 

Впиваться — 1) втягуватися; 2) в’їдатися, 
уїдатися, впиватися, уп’ястися 

Вписьіваніе— вписування, вписання, упи¬ 
сування 

Вписать, вписьівать, ся — вписати, уписа¬ 
ти, уписувати, ся 

Впитьівать, ся — вживляти, ся, всмокту¬ 
вати, ся; д. — Вбирать. — Впитьіваю- 
щій вь себя — беркий 

Впихиваніе — впихання 
Впихивать, ся, впихнуть, ся — пхати, впи¬ 

хати, упихати, упйхувати, ся, впхну¬ 
ти, упхати, ся 

Вплавь — вплинь, уплинь, вплав, уплав 
Вплеснуть — вплюснути, вхлюпнути 
Вплести, вплесть, вплетать, ся — 1) вплести, 

заплести, всукати, вплітати, ся. 2) д. 
Вміщать, ся 

Внлотную — щільно, (про їжу) — до схочу, 
до нехочу 

Вплоть — 1) щільно; 2) до краю, до кінця, 
до пня, аж, аж до, аж по 

Вподьемь — під силу 
Вповалку — покотом 
Вполголоса — напівголосно, тихенько 
Вполні — зовсім, цілком, до краю, до ос¬ 

танку, до решти, геть 
Вполоборота — напівповерта, півповерта 
Вполовину — на половину 
Вполпути — на половині дороги, на пів- 

дорбзі 
Вполпьяна — під чаркою, на підпитку, 

підпилий 
Вполсьіта — недоївши, надголодь 
Впольї — на половйну 
Впопадь — до речі, до діла, до ладу 
Внопьіхахь — хапаючись, похапцем 
Впорожні — порожняком, впорожні 
Впору — впору, саме в час; як раз, в міру, 

до міри, помірно, як слід 
Впосліднее, впослідніе — в’останнє, в остан¬ 

ній раз, напослідок, наостанку 

Впослідствіи — опісля, навпісля, навпослі, 
потім 

Впотьмахь — поночі 
Вправду — справді 
Вправить — вправити,заправити 
Вправо — управо, праворуч, гаття — (на ко¬ 

ней), цабе — (на волів) 
Впрахь — до останку, до ноги, до щенту, 

напрах, (напорох) накамуз, упень 
Впредь — на перед, на дальше, на далі; 

аж до..., поки, аж... — Продолженіе 
впредь — далі буде 

Впробідь — біляво, пробіловато 
Впроголодь — надголодь, напівголодь 
Впрожелть — жовтяво 
Впрозелень — зеленяво, зеленкувато, впрб- 

зелень 
Впрокь — на користь, на пожиток, на добро 
Впросакь попасть — вскочити, вклепати¬ 

ся, пошитись у дурні 
Впросинь — синяво 
Впросонкахь, впросоньи — з-просоння, 

з-просонку 
Впрохмель — спохмілля, напівхмілля 
Впрохолость — напівхолостяцьки 
Впрочемь — проте, а проте, об тім, але, 

а-в-тім 
Впрьігивать, впрьігнуть—вплйпівати, встри¬ 

бувати, вскакувати, вплигнути, 
встрибнути, вскочити, вцибнути 

Впрьіскать, впрьіскивать, вприснуть— впри¬ 
скувати, впрйскати, вприснути, 
вцйркати, зацйркати 

Впрьіскь — впорскання 
Впрягать, ся — запрягати, впрягати, ся 
Впряженіе — запрягання, впрягання 
Впрядьівать — впрядати 
Впрямливать, ся — випрямляти, рівняти, 

вирівнювати 
Впрямь — 1) прямо, просто; 2) справді, а й 

справді 
Впрятать, впрятьівать — сховати, прихо¬ 

вати, заховати, приховувати, захо¬ 
вувати 

Впрячь, ся — впрягти, запрягтй, ся 
Впугивать, впугнуть — заганяти, вганяти, 

загнати, (полохаючи) — затюкати 
Впускь — впущення, впускання, вхід 
Впускать, впустить — впускати, пускати, 

пустити 
Впусті — пусткою, без ужйтку, дарма, 

дурно. — Впусті лежать —(про зем¬ 
лю) вакувати 

Впутать, впутьівать, ся — 1), вплести, вплі¬ 
тати, ся; 2) вплутати, ся, вплуту¬ 
вати, ся, втручатися 

Впухь — 1) д. Впрахь — на мотлох; 2) пйшно 
Впяливать — напинати, впинати 
Впятеро, впятеромь — вп’ятеро, вп’ятьох, 

уп’ятьох 
Врагь—1) ворог, (мн.) ворогй, (здр.) воро¬ 

женьки, воріженьки; 2) яр, (здр.) 
ярок, (степовий) — балка, балочка, 
(з лісом) — байрак 

Вражда — ворогування, ворожнеча, не- 
прйязнь 
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Врунь,врунья — д. Враль 
Вручать — вручати, доручати, приручати, 

до рук давати 
Врученіе — доручення 
Врьівать — д. Вкапьівать 
Вриваться — вдиратися, впиратися 
Врізьівать, ся — урізувати, ся врізува¬ 

ти, ся, вробляти (різанням.) 
Врядь, врядь ли — навряд, навдаку 
Всадникь — їздець, верховець, верховик, 

верховий 
Всаживать — всажувати, стромляти, встро¬ 

мляти 
Всасьіваніе — вбирання, втягування, всмок¬ 

тування 
Всасмвать, ся — 1) вбирати, ся, втягу¬ 

вати, ся, набиратися, всмоктувати; 
2) д. Впиваться 2; 3) присисатися, 
(в)усисатися 

Все — усе, все 
Всевидящій — всевидющий 
Всевозможний — превсякий, всеможлйвий, 

всілякий 
Всевластньїй — всевладний 
Всевідіць — всевіда, всезнавець 
Всевьісочайшій, всевьішній — всевйшній, 

найвйщий 
Всегда — завжди, завше, усе, по всяк час, 

ізвік, завсігдй 
Всегдашній — повсякчасний, завсігддшній 
Всегодно — що року, що году; цілорічно 
Вседневньїй, но — 1) щоденний, щодня, 

щоденно; 2) цілоденний, но, увесь, 
цілий день, увесьденечки 

Всеконечно — авжеж, аджеж, певне, конче, 
доконче 

Вселенная — с(ь)віт Божий, весьс(ь)віт, 
всес(ь)віт, вселенна 

Вселенскій — всес(ь)вітній, с(ь)вітовйй, все¬ 
ленський 

Вселить, ся — оселйти, ся, населйти, осади¬ 
ти, осістися, вселйти, ся 

Все м и л ости вій ш і й — наймилостйвіший 
Всемірний — всес(ь)вітній, повсер(ь)вітній, 

всьогос(ь)вітній, цілос(ь)вітній 
Всемеромь — в-сімох 
Всемогущество — всемогучість, всемогут¬ 

ність, всесйла, всесйльність 
Всемогущій, всемощньїй — всемогучий, все- 

сйльний 
Всемірний, но — д. Вссвозможиьій, яко 

мбга, усяким способом, всіма спо¬ 
собами 

Всемістньїй, но — повсюдний, скрізь, 
усюди, повсюди, по всіх усюдах 

Всенародний, но — 1) всенародній, но; 
2) прилюдний, но, привселюдний, но 

Всенижаишій — найнйжчий 
Всеобщность — загальність, повсюдність, 

всенародність (навчання) 
Всеобщій — загальний, вселюдний, спіль¬ 

ний, гуртовйй 
Всепокорньїй, всепокорнійшій — всепокір- 

ний, найпокірніиший 
Всепрссвітлійшій — найяснійший (д. під 

с. Августійшій) 
Всердцахь — з пересердя, розсердившись 
Всесвітньїй — д. Всемірний 

Всесвятой — найс(ь)в’ятійший, прес(ь)в’ятйй 
Всесильний;—всесильний, найдужчий, най- 

сильнійший 
Всесторонній — всесторонній, всесторбннє, 

з усіх боків 
Всесожженіе — всеспалецня, цілоспалення 
Всеславний — найславнійший 
Все таки — д. під с. Весь 
Всеусльїшаніе, у виразі «Во всеусльїша- 

ІІІе» — в голос, голосно, щоб усі 
почули ( ' 

Всецілий, ло — цілий зовсім, цілісінький, 
цілком, цілковитий, о 

Всечасньїй, но — щочасний, що часу, що 
години, по всяк час 

Всеідньїй, всеядньїй — всеїдний, всеїда. — 
Всеїдная неділя —всеїдна, загальна, 
загальниця 

Всеядець — всеїда 
Вскакивать — скакувати, сплйгувати; схоп¬ 

люватись, зриватися 
Вскакиваніе — зривання,скакування 
Всехвальньїй — славетний, всехвальний 
Вскапьівать — скопувати 
Вскарабкаться — вйдряпатися, вйрачку- 

вати, здертися, вйлізти, злізти 
Вскармливать—вигодовувати, згодовувати, 

викормлювати 
Вскатать, вскатьівать, ся — викочувати, 

викотити 
Вскачь — скоком, вскоки, навскоки, тюп¬ 

цем, плйгом, навзаводи 
Вскидьіваніе — скидання, підкидання 
Вскидьівать, ся — скидати, ся, підкида¬ 

ти, ся. — В. на кого — накидати, ся. 
на кого 

Вскипать, вскипіть — закипати, закипіти, 
скипіти.— Вскипіть гнівомь—запала¬ 
ти гнівом, розлютуватися 

Вскипятить — нагріти, зварйти, спарити, 
спряжити (молоко) 

Вскисать — скисати 
Вскладьівать — складати, накладати 
Всклеветать, всклепать — набрехати, обре- 

хати, наклепати 
Всклокотаться — заклекотіти 
Всколоченньїй — скудовчений, скудланий, 

скуйовжений, покудовчений; рос- 
кудовчений, роскудланий, роску- 
йбвжений, роспатланий. — Векло- 
коченная голова — кудла, (про чоло¬ 
віка з такою головою) — кудлай, ку¬ 
длань 

Всклокочить, ся — скудовчити, покудбв- 
чити, сколошкати, поколошкати, 
скошматити, скуйовдити; роску- 
довчити, перекудовчити, роспатла- 
ти, перекошлати, роскошматити 
(д. Взьерошить) 

Всковьірять — сколупати, поколупати, по¬ 
дряпати 

Вскокь — 1) скік; 2) д. Вскачь 
Всколебать, ся — схибнути, ся, схитнути, 

ся, захитати, ся, похитнути, ся, за¬ 
колихати, ся 

Вскольїхать — д. Всколебать 
Вскользь -— злегка, зверхи, між йншим, 

поверхбвно 
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Вскопать — скопати, зрити 
Вскормить — згодувати, вигодувати, випе¬ 

стити 
Вскормленннкь, ца — годованець, годо¬ 

ванка, вигодованець і д. Воспитан- 
никь, ца 

Вскормь — вйкорм. випас, вйгодбвання 
Вскоробить, ся — зжолобити, ся, спа(р)чи- 

ти, ся, покбрчити, ся, покривйти, ся, 
скрутйтися, збабчити, ся 

ВскорЬ — скоро, незабаром, небавом 
Вскосматить, вскосмаченньїй — д. Всклоко- 

чить, всклокоченньїй 
Вскрикнуть, вскричать — скрйкнути, за¬ 

кричати, згукнути, вйгукнути 
Вскружить, ся — закрутйти, ся, заверті¬ 

ти, ся 
Вскручиниться — зажурйтися, засумувати, 

затужити 
Вскрьівать, ся, вскрьігь, ся — відкривати 

ся, відчиняти, ся. — Вскрьіть пись¬ 
мо — роскрйти, роспечатати лист. — 
Вскрьівать трупь — требушйти, рі¬ 
зати, пороти, потрошйти. — Вскрьі¬ 
вать карту, козьіря — перевертати 
карту, с(ь)вітйти, вис(ь)вічувати ко¬ 
зиря. — Вскрьівать нарьівь — розрі¬ 
зувати болячку. — Ріка вскрьілась — 
лід пішов, кригу поламало, крйга 
скресла, річка рушила 

Вскрьіша (в картах) —с(ь)вітка, кбзирь 
Всласть — всмак, усмак, до смаку, до 

схочу 
Вслухь — голосно, в голос 
Вслушаться, вслушиваться — дослухати¬ 

ся, дослухатися, дочути, дочува¬ 
тися, прислухатися, прислуха¬ 
тися 

Вслідствіе — через, через те, задля того, 
тим, в наслідок 

Вслідь — услід, слідом, слідком, зараз за, 
навздогін 

Всматриваться, всмотріться — вдивлятися, 
придивлятися, (в)углядатися, вди- 
вйтися і т. д. 

Всмятку — рідко, нам’ягко 
Всовьівать — всувати, всовувати 
Вспадать — спадати 
Вспаивать — напоювати, випоювати, ви¬ 

плакувати 
Вспалзьівать— злазити, вилазити, випов¬ 

зати 
Вспамятовать — згадати, спам’ятати 
Вспаривать, вспарить — випарювати, запа¬ 

рювати, роспарювати. — Вспарить 
лошадь — змйлити, вмйлити коня 

Вспархивать — злинати, спурхувати, пур¬ 
хати 

Вспарьівать, ся— попбрювати, ся, роспб- 
рювати, ся, попороти 

Всгіахать, ся, вспахивать — з’орати, ся, 
вйорати, ся, з’6рю(у)вати, ся. — 
Вспаханньїй — з’ораний, побраний. 
— Вспаханпое поле — рілля 

Вспашка — брання, бранка 
Всплакаться — заплакати гірко 
Всплакнуть — заплакати, сплакнути 

Всплескнвать, всплеснуть—пліоскати, плюс¬ 
нути, хлюпати, хлюскати. —Всплес¬ 
нуть руками — вдарити в долоні, 
сплеснути руками. — Всплеснуть 
крьільями — залопотіти 

Всплескь — плюскання, плескіт, хлюпан¬ 
ня, вйплюск, вйхлюп 

Всплошную, ВСІІЛОШЬ — суцільно, геть-чй- 
сто, загалом, поспіль 

Вспльївать, вспльїть — спливати, виплива¬ 
ти, виринати, зринати 

Всполаскивать — споліскувати 
Всполашиваться — полохатися, сполоху¬ 

ватися 
Вснолзать — злазити, вилазити, виповзати 
Всполохнуть, ся — сполохати, ся, стурбу¬ 

вати, ся 
Всполохь — сполох, сполбшення, ґвалт, 

трівбга, шарварок 
Вспоминать, ся, вспомнить, ся — 1) згаду¬ 

вати, ся, згадати, ся, спогадати, 
ся, спам’ятати, спом’янути, ся; 
2) схаменутися, стямитися, отя¬ 
митися, счутися 

Вспомогательньїй — помічнйй, помагаючий, 
допомбжний 

Вспомогать, всномоществовать —помагати, 
запомагати, поміч давати, радити, 
раду давати, допомагати 

Вспоможеніе, вспомоществованіе — поміч, 
підмога, запомога, підпомога, ра¬ 
да, порада 

Вспотільїй — пітцйй, спітнілий 
Вспотіть — спітніти, упріти, угрітися 
Вспрьігивать, вспрьігнуть — зриватися, 

сплйгувати, сплигнути, стрибати, 
стрибнути 

Вспрьіскивать, вспрьіснуть, ся — 1) прйс- 
кати, кропйти, порськати, ся, по- 
прйскати; 2) парити, шмагати, вй- 
парити, вишмагати; 3) Вспрьіснуть 
обновку — покропйти 

Вспугивать, вспугнуть — полохати, споло¬ 
хати, сполошйти, пужнути 

Вспутать, ся, вспутьівать, ся — плутати, 
заплутати, ся, заплутувати, ся 

Вспухать, вспухнуть — пухнути, спухати, 
спухнути, обпухати, обпухнути 

Вспухліша — опух, спухле, пухлйна 
Вспухльїй — спухлий, опухлий 
Вспучивать, ся, вспучить, ся — надимати, 

ся, здимати, ся, здути, ся, рознести, 
спачйтися, набубнявіти 

Вспьілить — спалахнути, спахнути, скипі¬ 
ти, гнівом закипіти 

Вспьільчивость — запал, опал, запальність, 
пальбність 

Вспьільчивьій, во — палкйй, палахкучий, за- 
пальнйй, пальбний, з запалом, з 
опалом 

Вспьіхивать, вспьіхнуть— 1) запалати, спа- 
лати, спалахнути, спахнути, спа¬ 
лахкотіти, вибухати, вйбухнути. — 
Вспьіхнуль мятежь — повстання вй- 
бухло; 2) д. Вспьілить 

Вспьішка — запал, спалахнення 
ВспЬниваїь, ся, вспЬннть, ся — спінити, ся, 

запінити, ся, на піну збйти 
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ВспЬть — зас(ь)півати 
Вспяливать, ся вспялить, ся — напинати, 

ся, нап’ясти, ся 
Вспять — назад, навспак 
Вставаніе — вставання 
Вставать — уставати, підніматися, здій¬ 

матися, зводитися, підводитися 
Вставить, вставлять, ся — (в)уставити, 

вставляти, ся, (в)управити, вправ- 
ляти, ся, вробити, втулйти, (дно) — 
заднйти, (скло) — засклити, зашклй- 
ти, (слово) — вкйнути, додати 

Вставка — 1) вставка, вправка; 2) втул¬ 
ка, латка 

Вставной — вставлений, вправлений, вроб¬ 
лений; вставнйй; штучний 

Встарь — в старовину, в давнину 
Встаскивать, ся — 1) витаскувати, ся, види¬ 

рати, ся, з(ви)волікати, ся; 2) злази¬ 
ти, вилазити 

Встосковаться — засумувати, зажурйтися, 
в тугу вдатися 

Встревоженньїй — стрівбжений, стурбова¬ 
ний, сполошений, переполошений, 
зрушений 

Встревожить, ся—стурбувати, ся, сполоши¬ 
ти, переполошити, ся, стрівожити, ся 

Встрепать, ся — стріпнути, ся, скудовчити, 
ся, скудлати, ся 

Встрепенуться-9трепенутися, здрігнути- 
ся, затріпотіти 

Встрепка—тіпачка, скубка, прочухан, про¬ 
чуханка 

ВстрЬтить, ся — стріти, ся, стрітити, зу¬ 
стріти, ся, зустрітити, зустрінути, 
ся, стрінути, ся, здйбати, ся, спіт¬ 
кати, ся 

ВстрЬча — стріча, зустріч, спіткання. — На 
встрічу — навстріч, назустріч 

Встрі.чать, ся — стрічати, ся, зустрічати, 
ся, стрівати, ся, перестрівати, ся, 
здибати, с^ 

ВстрЬчньїй—стрічний, стрічаний. — ВстрЬч- 
ііьіє кумовья — стрічані кумй. — 
ВстрЬчпьій вЬтерь — супротйвний 

Встряска — д. Встрепка 
Встряхнвать, ся, встряхнуть, ся — 1) стру¬ 

шувати, струсйти, витрушувати, 
струснути, ся, стріпнути, ся; 2) стре¬ 
пенути, ся 

Вступать — увіходити, входити, уступати. 
— В. вь царство, на престоль — стати 
на царство, на престш, зацарювати, 
зійтй, ступйти. — В. вь бой — стати 
до бою. — В. вь должность — стати 
на уряд, приняти уряд, обняти посаду. 
— В. вь дружбу — подружитися, по¬ 
єднатися, (з ким лихим) —злигати¬ 
ся. — В. вь союзь — стати, пристати 
до спілки, у спілку. — В. вь разго- 
ворь — почати розмову, увійтй в бе¬ 
сіду. — В. вь карауль — стати на варту 

Вступаться — І) встрявати, втручатися, 
вмішуватися; 2) доправлятися; 3) за¬ 
ступатися (за кого), обороняти 
(кого), обставати (за ким) 

Встунительньїй — вступнйй 

Вступленіе —■ 1) вступ, вступлення, входи¬ 
ни, увіходини; 2) переднє слово, 
передмова, вступ, вступне слово 

Всуе — марне, дарма, даремне, дурно, всує 
Всучивать, ся, всучить, ся — 1) всукувати, 

ся, всукати; 2) втаскувати, впихати, 
втиснути, увіпхнути 

Всхлипь, всхлипьіваніе — хлйпання, хлйпи, 
(тихе) — пхикання 

Всхлипьівать — хлйпати, (тихо) — пхйкати 
Всходить — сходити, зіходити, вйкотитися, 

виходити, підніматися, (на беріг) — 
видибати 

Всходня — сходня 
Всходь — схід, зіход. — Всходьі — сходи, 

прорість 
Всхожденіе — схід, зіход, сходження 
Всхохлатить — підчубити, спатлити 
Всхрапьівать—хропти, хропіти, схріпувати, 

похріпувати 
Всцарапаться — вйдряпатись, вйдертись 
Всчинать — починати 
Всьіпать, ся — (в)усйпати, ся, насипати, ся 
ВсЬ — усі, всі 
Всівать^ ся, всіивать, ся — всівати, ся, 

всіювати, ся 
Всюду — скрізь, усюди, всюди 
Всякій — усякий, всякий, кожний, кожен. 

— Всякій вечерь, день, годь — що ве¬ 
чора, що дня, що року. — Во всякомь 
случаЬ — у всякім разі, в кожнім 
разі, хоч як.’— Всякими средствами — 
усяким способом. — РІшительно вся¬ 
кій — кожнісінький. — Всяко бьіваеть 
— різно буває, усяково буває, всячи¬ 
на буває 

Всяческій—д. Всякій. — Всячески — всіляко, 
усяково, різно, усяким способом, на 
всі лади, всіма способами 

Всячина — всячина, усячина, мішанйна 
Втай, тайні, — таємне, тайно, потай, пота¬ 

ємці, нишком,крадькома 
Вталкивать, ся — вдихати, ся, втручувати, 

ся, пропихатися 
Втапорьі — тогді, тоді, в таку добу, на той 

час, того часу, тієї пори, в ту пору, 
тоді саме 

Втаптьівать, ся — втоптувати, ся 
Втаптьіваніе — втопчування. 
Втаскать, ся, втаскивать, ся — втягти, ся, 

втягати, ся, уволоктг), ся, уволіка¬ 
ти, ся, вперти, ся, втеліщитися, втер- 
люжити, ся 

Втачка — вштукування, приштукування 
Втачать, ся, втачивать, ся — вшити, ся, 

вшивати, ся, приточити, ся, при¬ 
штукувати, ся 

Втекать — вливатися, втікати, впливати 
Втемяшить — втовкмачити 
Втереть, втирать — втерти, утерти, втирати 
Втереться, втираться — 1) втертися, утер¬ 

тися, втиратися; 2) пролізти, про¬ 
лазити, пропхатися 

Втискать, втискивать, втиснуть — вбгати, 
втиснути, упхати, упхнути, втиску¬ 
вати, втовкмачити 

Втискиваться, втиснуться — 1) втискува¬ 
тися, впихатися і т. д., д. Втискать; 
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2) пролазити, пропихатися, проти¬ 
скуватися 

Втискиваніе—впихання, втискання, бгання 
Втихомолку — мовчки, нишком, знйшка, 

тйшком-нйшком, крадькома, тихень¬ 
ко, потай 

Втиши — тйхо, тихенько; у затишку 
Втолковать, вголковьівать, ся — втовкува- 

ти, втовкмачити, втовковувати 
Втолочь— втовктй; втолочйти 
Втоптать, ся — утоптати, ся 
Втора — 1) другий голос, друга скрйпка; 

2) напасть, пеня, халепа 
Вторгаться — втручатися, впиратися, вди¬ 

ратися 
Вторить, ся — 1) вторувати, окселенту- 

вати, підс(ь)півувати, підгравати, 
підтягувати, секундувати; 2) під¬ 
такувати, потурати; 3) лунати 

Вторичньїй, но — повторний, повторно, дру- 
горазний, вдруге, удруге, в другий 
раз, задруге, другого разу 

Вторникь — вівторок 
Вторничньїй — вівторковий 
Второй — другий. — Во-вторьіхь — вдруге 
Второклассньїй — другокласовий, друго¬ 

рядний 
Второпяхь — похапцем, хапко, хапком, по¬ 

хапки, хапаючись, нашвидку 
Второстепенньїй — другорядний 
Втравить, втравливать, втравлять, ся — 

1) привчйти до лову (про ловчих 
птиць, собак, то-що); 2) втягтй, 
втягати, привчйти, привчати, ся 
(найпаче до чого лихого) 

Втроє — (в)утроє, в три разй 
Втроемь — утрьох, втрох 
Втройні — д. Втроє 
Втулка — 1) втулка, втула, затулка, за- 

тйчка; 2) маточина (в колесі) 
Втуне — марне, дарма, даремне, дурно 
Втупикь, у виразах: а) Поставить вту- 

пикь — заморочити, збйти з панте- 
лйку, забйти памороки, завдати 
мороки, б) Стать втупикь — заморо¬ 
читись, отетеріти, отуманіти 

Втьїкать, ся — втикати, ся, встромляти, 
устромляти, ся 

Втьічка— 1) втикання, встромляння; 2) за- 
тйчка, чіп 

Втіснять, ся — втаскувати, ся, впихати, ся, 
пропихатися 

Втюривать, втюрить, ся — 1) набурюва¬ 
ти, набурити; нагилйти, вгилйти; 
2) вперти, ся, вклепатися, попадати; 
3) д. Влюбиться 

Втягивать, ся — 1) втягати, ся; 2) звикати 
Вулкань — вулкан, (в)огнева гора 
Входить — входити, увіходити. — Входить 

вь силу — в сйлу, в потугу вбива¬ 
тися. — Онь ни во что не входить — 
ні про що не дбає, ні до чого не 
береться 

Входь, вхожденіе — вхід, (в)ухбдини, (в 
нову хату) — вхідчини 

Вцараиать, ся — (у)вдряпати, ся 
Вцідить, ся, вціживать, ся — вцідити, ся, 

націдйти, ся, вточити, уточйти, ся, 
вціжувати, вточувати 

Вцілиться, вціпляться — вчепитися, уче- 
пйтися, вчеплюватися 

Вчера, вчерась — учора, вчора вчера 
Вчорашній —уч(е)орашній, вч(е)орашній, 

(в)учорайший 
ВчернІ— начорно 
Вчетверо, вчетверомь — вчетверо, вшти- 

рох, учотирьох 
Вчинать— починати, роспочинати.—В. иекь 

— позов закладати, запозивати, за- 
пізвати, починати діло, справу 

Вчитьіваться — вчйтувати, ся 
Вчужі — зачужа, начужо 
Вша—д. Вошь 
Вшестеро, вшестеромь — вшестеро, в шість 

разів, (в)ушістьох 
Вшибать — забивати, вбивати 
Вшивець, вшивикь — вошйвець, вошопруд 
Вишнина — 1) вошйвиця; 2) рос. Ребісиїа- 

гІ5 — шолудйвник, горішник, га¬ 
лаган 

Вшивьій — вошйвий 
Вшивіть — вошйвіти 
Вь — у, в, з, до, на, ув. — Взять вь долгь — 

взяти набір, наборг. — Вь дополне- 
ніе — в додаток до... — Вь память — 
на спомин, на незабудь. — Вь при¬ 
сядку — на(в)прйсядки. — Вь зтоть 
день, вь зту ночь — цього, сього дня, 
сієї ночі. — Вь царствованіе — за ца¬ 
рювання, за царя. — Вь неділю — 
за тйждень. — Вь 10-ти верстахь 
оть... — за 10 верст від... — Бить вь 
надежді — мати надію. — Вь то самое 
время — тоді саме. — Онь вь праві — 
він має право. — Изорвать вь куски 
— порвати на шматки. — Изь Кіева 
на Лубни — од Кйїва до Лубень. — 
Вь началі лета — з початку літа. — 
Беру Бога вь свидітели — Богом 
с(ь)відчуся 

Вьідаться — в’їдатися, уїдатися 
Вьідчивьій — в’їдливий, уїдливий 
Вьіздь — в’їзд 
Вьізжать — (в)уїздйти, заїздйти 
Вьізжій — в’їзднйй 
Вьісться — (в)уїстися 
Вьіхать — (в)уіхати, заїхати 
Вьявь, вьяві — явне, очевйдьки, очеви¬ 

дячки 
Вьібаллотировать — вйбрати, вйголосувати 
Вьібалтьівать, вьіболтать— 1) вибовтува¬ 

ти, виколочувати, збивати, вибов¬ 
тати, збйти; 2) вибріхувати, роз¬ 
бріхувати, вйбрехати, розбрехати 

Вьібалтьіваться — вихлюпуватися, розхлю¬ 
пуватися 

Вибивать, вибить — 1) вибивати, вйби- 
ти; 2) викидати, вйкинути; 3) вито¬ 
лочувати, витолочити, вйтовкти; 
4) виганяти, вигонити, випирати, вй- 
перти 

Вибиваться — 1) д. Вибивать; 2) вибиватися, 
визволятися; 3) виснажуватися, ви- 
сйлюватись, знемагатись, охлявати 

Вибирать, ся, вибрать, ся — 1) вибирати, 
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вибрати, ся, обирати, обрати, ся обі¬ 
брати, добрати 

Вьіблевать — виблювати, виригати 
Вьіблекиуть — вилиняти, полиняти 
Вьібоина—вибій, вибоїна, (з багном)—баюра 
Вьібоистьій — вибоїстий 
Вьібойка — вибійка, мальованка 
Вьібойковьій, вьібойчатьій — вибійчаний 
Вьібойщикь — набійщик 
Вьіборка — вибірка, вибір 
Вьібороиить — вйскородити, заволочити 
Вьіборщикь — виборець 
Вьіборь — вибір, обрання 
Вьібранить — вилаяти, налаяти 
Вьібрасьіваиіе — викидання 
Вьібрасьівать, ся — викидати, ся 
Вьібресть — вилізти, вибрести 
Вибривать, ся, вибрить, ся — виголювати, 

ся, голити, ся, виголити, ся 
Вибродить — 1) виходити, вилазити, вибро¬ 

дити; 2) виграти, вишумувати 
Вьібросать — повикидати, викидати, -нути 
Вьібросокь — покидька, покидь, покидьок 
Вьібрьізгать, вьібрьізгивать — вибризкати 

вихлюпати 
Вьібуравливать — висвердлювати 
Вибучить — визолити, вилужити 
Вьібьівать — виходити, відходити, одбувати, 

одбути, кидати, вибувати 
Вибігать — 1) вибігати; 2) (про рослину) 

виганятися 
Вибігать, ся — 1) вибігати, ся, виганяти, 

вигасати 
Вьібігь — вибіг, вибігання. — На вьібігь — 

наввипередки 
Вьібіливать, вибілить, ся — вибілювати, 

побілювати, вибілити, побілити, ся 
Вибілка — вибілювання, вйбілення 
Вьібіситься — переказитися 
Вьіваживать — 1) виводити, проводити; 

2) вивозити, звозити 
Вьіваливать, ся, вивалить, ся — вивалювати, 

ся, вивалити, ся 
Вивалять, ся — виваляти, ся, викачати, ся, 

вйкаляти, ся 
Вьіваривать, ся — виварювати, ся 
Вьіварной — виварний 
Виварка — вивар, виварювання 
Вьівастривать — догострювати 
Вьіващивать — вощити, вивбщувати, виво- 

скбвувати 
Виведете — випроваджування, випрова¬ 

дження, вивбдини; випроводи; ви¬ 
водження 

Вьівезеніе — вйвіз, вивбжування 
Вьіведриться — вйпогодитися, вйяснитися 
Вьівезть, ся — вйвезти, ся 
Вивернуть, ся — вйвернути, ся, вйкрутити, 

ся. — Вивернуть на іізнанку — обер¬ 
нути на вйворіт, перелицювати 

Вьіверстать, вьіверстьівать — вйрівняти, 
зрівняти, вирівнювати 

Вивертка, вьіверть — вйкрут, вйверт 
Вьівертивать, ся — 1) вивертати, ся, викру¬ 

чувати, ся; 2) вибріхуватися 
ВьівергІть, вьіверчиватьсн— вй вертіти, ви¬ 

вірчувати, ся 
Вивести — 1) вйвести. — Вьівесть изь біди 

вйзволити, вйрятувати; 2) вйлупи- 
тись, вйклюнутися; 3) вйвестися, 
повиводитися, перевестйся, попе¬ 
реводитися 

Вьівивной — кручений, плетений 
Вьівинтить, ся — вйкрутити, ся, вйґвинти- 

ти, ся, вйшрубувати, ся 
Вивить, ся — звити, ся, вйвити, вйплести, 

вйсукати 
Вивихнуть — звихнути, вйвихнути 
Вьівихь — вйвих, звих 
Вьівишникь, рос. Оеит игЬапит — вйвиш- 

ник, гребінник 
Виводь — вйвід, вйсновок 
Вивозить, ся — вивозити, ся 
Вьівозной — вивізнйй 
Вивозь — вйвіз 
Вьіволакивать, вьіволочь — виволікати, ся, 

вйволокти, витягати, вйтягтися 
Вьіволочка — 1) виволікання, витягання; 

2) вйволічка, прочухан, халазія 
Вьіворачивать, ся — 1) вивертати, ся; 

2) (про одежу) — перевертати, лицю¬ 
вати; перелицьовувати, ся 

Вьівороть — вйворіт 
Вьівострить — вйгострити, нагострйти, вй- 

точити, наточйти 
Вьівощнть — навощйти 
Вьіві(вать)ять — вивіювати, вйвіяти 
Вьівівки — полова 
Вьівідьіваніе — вивідування, розвідки 
Вьівідьіватель, ница — вивідувач, ка 
Вьівідьівать, вивідать, ся — вивідувати, 

ся, визнавати, вйвідати, розвіду¬ 
ватися 

Вивірить — вйвірити, вйрехтувати. — Ви¬ 
вірить вісьі — вйважити, вйтару- 
вати вагу 

Вивісить, вьівьшивать — 1) повісити, вй- 
вішати, вивішувати, 2) вйважити, 
виважувати, зважувати 

Вивіска — 1) важення, виважування; 2) вй- 
віска, таблйця; 3) вага, тара 

Вьівітривать, ся — вивітрювати, ся 
Вьівітриваніе — вивітрювання 
Вьівязать, ся, вьівязьівать, ся — 1) вйв’яза- 

ти, ся, вив’язувати, ся 
Вьівнливать —- вив’ялювати 
Вигадать, вьігадивать — вйгадати, вйми- 

слити, вйміркувати, вймізкувати, 
вигадувати 

Вьігадить, ся — вйкаляти, ся, вйпаскудити, 
ся 

Вьігарокь — 1) недогарок (с(ь)вічки); 2) Ви¬ 
гарки (горілки) — недогар, (заліза) — 
жужелиця, (сала) — шкваркй, вй- 
шкварки 

Вьігибаніе — вигинання 
Вигибать, ся — 1) вигинати, ся; 2) гйнути 
Вьігибистьій — гнучкйй 
Вьігибиой — вигинкйй 
Вьігибнуть — вйгинути, згйнути 
Вьігибь — коліно, вигин 
Вигладить— 1) вйгладити; 2) вйпрасувати 
Вьіглядьіваніе — виглядання, визирання 
Вьіглядьівать, виглядіть—-виглядати, ви¬ 

зирати; 2) видаватися, здаватися, 
виглядати 
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Вьігнаивать, ся — гноїти, ся, вигноювати, 
вигнивати 

Вьігнать — вигнати, витурити 
Вьігнетать — вигнітати, випирати, видушу¬ 

вати 
Вигнивать — вигнивати 
Вьігноить — згноїти, вигноїти 
Вигнуть — вигнути 
Вьіговаривать, ся— 1) вимовляти, ся, про¬ 

мовляти, ся; 2) дорікати, картати, 
виговорити, виговорювати 

Вьіговорь— її вимова, вймівка, говірка, гу- 
тірка; 2) докір, дорікання, нагана 

Вигода — вигода, зиск 
Вьігодньїй — вигідний, пожиточний 
Вигонь — вигін, пастівнйк 
Вьігонка — вигбнювання, викурювання 

(горілки) 
Виганять — виганяти, вигонити, турлйти, 

турляти 
Вьігораживать, вигородить, ся — 1) відго- 

рожувати, відгородйти; 2) вигорб- 
жувати, ся, заступатися за кого 

Вигорать, вигоріть — 1) вигоряти, вигорі¬ 
ти; 2) виц(ь)вітати, полиняти, вйц(ь)- 
вісти; 3) вдаватися 

Вигорілий — і) згорілий, вигорілий, вйпа- 
лений; 2) полинялий, вйц(ь)вілий 

Вигранить — вйгранчити, вйшліхувати. — 
Вьііранеппі,ііі — гранчастий, рубча¬ 
стий, вйшліхований 

Вьігребать, вьігресть, ся — вигрібати, ви¬ 
гортати, вигромажувати, вйгребти, 
вигорнути, вйгромадити 

Вьігребка — вигрібання, вигортання, вигро- 
мажування 

Вьігружать, ся, вьігрузить, ся — виванта¬ 
жувати, ся, вивантажити, ся, ви¬ 
важувати, виважити 

Вигризать, вьігрьізть — вигризати, вй- 
гризти 

Вьігрнзннть, ся — вйкаляти, ся, вйваляти, 
ся, забруднйти, ся 

Вьігулііватьси, вигуляться — вигулюватися, 
вйгулятись 

Видавать, ся — 1) видавати, ся; 2) вису¬ 
ватися, витикатися, випинатися; 
3) визначатися, відрізнятися; 4) ви¬ 
падати 

Видавить, вьідавливать, ся — вйдушити, 
витиснути, вйчавити, видушува¬ 
ти, ся і т. и. 

Вьідаїївать, ся — видоювати, ся 
Вьідалбливать, ся, вьідолбить, ся — 1) видов¬ 

бувати, видбвблювати, вйдовбати, 
ся, (сокирою) — вицюкувати; 2) ви¬ 
трублювати, трубити,вйтовкти 

Видача — видавання, вйплата, вйплат 
Вьідваивать —- переганяти (горілку) 
Вьідвигать, ся — 1) висувати, ся, висову¬ 

вати, ся, випинати, ся; 2) визнача¬ 
ти, ся 

Вьідвижіюй — висувнйй 
Вьідернуть, ся, вьідергивать, ся — 1) вй- 

смикати, ся, висмйкувати, ся, вй- 
шарпнути, ся; 2) вйскубати, виску¬ 
бувати, ся; 3) вйшморгнути, ся 

Видержать — вйдержати, вйтримати. — 

Видержать зкзамень — здати екза¬ 
мен, скласти іспит 

Видержка — 1) вйдержка, витримок; 
2) вйхват, вйтяг. — Не видержка — 
непереливки, невитримання 

Вьідернуть, ся — вйсмикнути, ся і д. Вьі- 
дергать 

Видирать, ся — видирати, ся, виривати, ся 
Вьідоить, ся — вйдоїти, здоїти, ся 
Вьідольникь, рос. Ьіпагіа уиі^агіз — звб- 

ники, зайців льон, льонок, остуд¬ 
ник, чистець, молбшничок 

Видохлий — вйтхлий, вйдхлий 
Видохнуть, ся — вйтхнути, ся, вйдихнути, 

вйдихати, ся 
Вьідра, з(ь)в. Ьиіга уи1§агІ5 — виднйха, вй- 

дра, (самець) — видрюк 
Видрать, ся — 1) вйдерти, ся, (волосся, 

пір’я) — вискубти, ся; 2) вйдр(а)япа- 
тися; 3) вйпарити, вйшпарити, одду- 
басити 

Вьідрессировать — вймуштрувати, вйвчити 
Видубить — вйгарбарювати, вигарбарити 
Видувать, ся — видувати, видмухувати, 

видимати, вивівати 
Вьідувной — дутий, видувнйй 
Вьідудить — вйдудлити 
Видумать, ся, вьідумьівать — вйгадати, вй- 

мислити, вймізкувати, видумати, 
ся, вигадувати, вимишляти 

Видумка — в Й гадка 
Вьідумчивьій — вигадливий 
Вьідумщикь, ца — вигадчик, ця, вигадник 
Вьідумьіваніе — вигадування 
Вьідуплить — вйдуплявити 
Видуть — вйдути, видмухнути 
Видихать, ся — видихати, ся, видйхувати, 

ся 
Вьіділать, виділивать, ся — вйробити, 

виробляти, ся, (що негоже) —витво¬ 
ряти. — Вьідільївать кожн — вичи¬ 
няти, виправляти шкури 

Виділить, ся, виділять, ся — 1) вйділити, 

ся, вйлучити, ся, вилучати, ся, ви¬ 
рівнювати, ся, визначати,ся 

Вьіділка — вйробка, вйріб, вйроблення. — 
Вьіділка кожи — чиньба, виправ¬ 
лення 

Вьіділеніе — виділення, вилучення 
Вьіділь — вйділ 
Вьідільїваніе — вироблювання 
Вьіемка — 1) виймання, виїмка, вйтяг; 2) їв 

одежі) — вйкот, вйрізка, вйтин; 3) (в 
будові) — жолобок, рівчачок 

Вьіжаривать, ся — вижарювати, ся, випа¬ 
лювати, ся 

Вижать, ся — 1) вйкрутити, віддушити, вй¬ 
душити, віджати, ся. — Хоть вьіжми 
— хоч вйкрути; 2) вйжати, ся (про 
пашню) 

Виждать, вижидать — виждати, діждати, 
ся, вичікувати, дочекатися, дожи¬ 
дати трівати, сподіватися, (на за¬ 
сідках, на чатах) — стерегтй, чату¬ 
вати, засідати, чигати 

Вьіжелобить — вйжолобити 
Вьіжел гить — пожовтити, вижовтити 
Вьіжечь, ся — випалити, ся; вйпекти, ся 



Вьіжженньїй 64 Вьїковать 

Вьіжженньїй — випалений 
Вьіживать — 1) проживати, вибувати; 2) ви¬ 

живати, викурювати 
Вьіжига —-1) випал; 2) паля(е)нйна; 3) прой- 

дйс(ь)віт, пройда 
Вьіжиганіе — випалювання, вйпал, випі¬ 

кання 
Вьіжнгать, ся — випалювати, випікати, ся 
Вьіжиданіе—дожидання, вичікування, спо¬ 

дівання, трівання 
Вьіжиманіе — викручування, видушува¬ 

ння, віджимання, віддушування 
Вьіжимать, ся — викручувати, ся, чавйти, 

(білйзну) — віджимати, ся, д. Вьіжать 
Вижимки — вйчавки, вйгніток, фуси, (з ко¬ 

нопляного сім’я) — макухГа), (з варе¬ 
ного макуха) — урда, (з буряків) — 
жмаки, жом. — Вижить изь ума — 
позбутися розуму 

Вижлець — гончак, вижел 
Вьіжлятникь — псарь, псярник, доїзжачий 
Вьіжрать — вйїсти, вйжерти, пожерти 
Вьізванивать — видзвонювати 
Вьізвіздіть — вйзоріти 
Вьіздоравливаніе -— видужування, одужу¬ 

вання, вичунювання" 
Вьіздоравливать, вьіздоровіть —видужува¬ 

ти, вичунювати, вихожуватись, вй- 
дужати, вйчуняти, одужати, вйхо- 
дитись 

Визеленить, ся — позеленйти, ся 
Вьізовь — вйклик, викликання 
Вьізолачивать, -отить—визолочувати, позо¬ 

лочувати, позолотйти, вйзолотити 
Визрівать — доспівати, достигати 
Вьізрільш — доспілий, стйглий, достйглий 
Визріть — поспіти, достйгнути 
Визубрить — 1) вйщербити, пощербйти. — 

Визубреними — вйщербле(я)ний, 
щербатий; 2) вйтрубити 

Вьізьівать, ся — викликати, визивати, ся. 
— Вьізьівающій — виклйкуючий. — 
В. видь, постувокь, тонь — задераку- 
ватий, задьорливий вйгляд, вчй- 
нок, тон 

Вьізябать — вимерзати 
Вьізнбльїй — вймерзлий 
Вьіиграть, вьіигрьівать — вйграти, вигра¬ 

вати. — Вьшграть время — вйгадати 
час 

Вьіигрьіваться — виграватися; вишумо¬ 
вувати, вигравати 

Вьінгрьишіьій — виграв(ш)нйй, вйграний 
Вьіигрьіиіь — вйграш, вйгра, вйгранка 
Вьіискать, ся, вьіискивать, ся — вйшу кати, 

(нишком) — вйнишпорити, вишу¬ 
кувати, ся, вишукбвувати 

Вьіискь — вишукування 
Вийти—вййти, —Вийти замужь — віддати¬ 

ся, заміж вийти. — Вийти изь яйца 
— виклюнутись, вйлупитись. — Вьі- 
шель изь терпінія — терпець йому 
увірвався, терпіння стратив, не 
стерпів. — Вьіити наружу — наверх 
вйити, вйявитися. — В. изь употреб- 
ленін, изь обьічая — вйвестися. — 
В. изь преділовь — вййти за межі, 

перейтй через край. — В. изь себя 
— роспалйтися, змінйтися 

Виказать, ся, виказьівать, ся — вйказати, 
ся, вйявити, ся, вйзначити, ся, ви¬ 
казувати, ся і т. д. 

Вьїкаливать, ся, вьїкалить, ся —вигартову¬ 
вати, вйгартувати, ся 

Вьїкалка — гартування, гарт, вигартову¬ 
вання 

Вьїкальївать, ся — виколювати, ся, витика¬ 
ти, ся, виштрикати, ся. — Темно, 
хоть глазь виколи — темно, хоч у 6к- 
стрель 

Вьїкапьівать, ся — викопувати, ся, одко- 
пувати 

Вьїкапчивать — вив’ялювати, продймлюва- 
ти, вишмалювати 

Вьїкарабкаться — вйдрапатись 
Вьїкармливаніе — вигодовування, вихову¬ 

вання 
Вьїкармливать, ся — 1) вигодовувати, ся, 

виховувати, ся; — 2) відгодовува¬ 
ти, ся 

Вьїкатать — вйкачати, (на маґлі) — вймаґ- 
лювати 

Вьїкатить — вйкотити, вйточити, (очі) — 
вйтріщити, вйлупити 

Вьїкать — викочування, виточування. — Гла- 
за на викаті — вйрла, банькй, (хто 
має такі очі) — вирлатий, вирлоокий, 
банькатий, витрішкуватий 

Вьїкачивать, ся — викачувати, ся, випом- 
повувати, висмоктувати, виточу¬ 
вати 

Вьїкашивать, ся — 1) викошувати, ся, вико- 
сювати; 2) обкошуватися 

Вьїкашливать, ся, викашлять, ся — викаш¬ 
лювати, ся, викашляти, ся 

Вьїкидьівать, ся — викидати, ся 
Вьїкидьішь — вйкидень, викид, вйбрудок 
Википать, википіть — википати, вйкипіти, 

випарюватись, вйпарувати 
Викладка — 1) викладання; 2) (про одежу) — 

лямівка, облямівка, обшйвка; 3) ви¬ 
клад, розділення, рахунок 

Вьікладьівать, ся— 1) викладати, ся; 2) об¬ 
лямовувати, обшивати; 3) вйлічу- 
вати, розлічувати, вичисляти 

Вьіклевать, ся, вьіклевьівать, ся — вйклю- 
вати, ся, вйдзюбати, викльовувати, 
ся, видзьобувати 

Вьіклеивать, ся — виклеювати, ся, обклею¬ 
вати, ся 

Виклейка — виклеювання, обклеювання 
Виклеймить — потаврувати, позначйти 
Виклепать, виклеііивать — вйклепати, 

виклепувати 
Викликать — викликати 
Виключать — виключати, вилучати, вий¬ 

мати. — Виключать изь служби— ски¬ 
дати, зсажувати, виганяти, зсувати 
з уряду, зі служби, з посади. — Ви¬ 
ключай — окрім, виключаючи 

Вьіключеиіе — вйключення, вилучення, ви¬ 
лічування 

Викляичить — вйканючити, вйморочити, 
вйжебрати 

Вьїковать — вй кувати 



Вьїковка 65 Вьіметать 

Вьїковка — виковування 
Вьїковьіривать, ся, вьїковьірять, ся—виколу¬ 

пувати, ся, виколуплювати, ся, вико¬ 
лупати, ся, викопирсати, видлубати 

Вьїковьірка — копистка, (для чистки сірки 
з в ух) — карноушка, колупачка, 
протичка 

Вьїкозьіривать — викозйрювати 
Вьїколачивать, ся — вибивати, ся 
Вьїколачиваніе — вибивання, витовкання 
Вьїколдовать — вйворожити, вйчарувати 
Вьїколотка — 1) вибивання; 2) (у шевців) — 

копйл 
Вьїкопировать — скопіювати 
Вьїкорчевать — вйкорчувати, вйтеребити 
Вьїкорчевка — корчування 
Вьікрадьівать, ся — викрадати, ся 
Вьікраивать, ся — викроювати, ся 
Вьікрасить, ся, вьікрашивать, ся — вйкра- 

сити, ся, вймалювати, ся, вйфар- 
бувати,ся 

Вьікраска — помалювання 
Вьікрестить, ся — вйхрестити, ся 
Вьікресть, ка — вйхрест, ка 
Вьікрещивать, ся — вихрещувати, ся 
Викривить, ся, вьікривлнть, ся — вйкриви- 

ти, ся, викривляти, ся 
Вьікрикивать, вьікрикнуть — вигукувати, 

вйгукнути, викрйкувати, вйкрик- 
нути 

Вьікроика — вйкройка, вйрізок, зразок 
Вьікрошивать, ся, вьікрошить, ся — викрй- 

шувати, ся, вйкришити, ся 
Вьікручивать, ся — викручувати, ся 
Вьїкуковать — накувати 
Викупать, ся — 1) викупляти, ся; 2) вику¬ 

повувати 
Викупать, ся — вйкупати, ся, скупати, ся 
Вьїкупка — викуп 
Вьїкупной — викупнйй 
Вьїкупь — вйкуп, викупне, відкупне 
Вьїкуриваніе — викурювання 
Вьїкуривать, ся, викурить, ся — викурюва¬ 

ти, ся, вйкурити, ся 
Викусить, вьїкусьівать — вйкусити, ви¬ 

кушувати 
Вьїкушать — вйкуштувати, вйїсти 
Вьілавливать, ся — виловлювати, ся 
Вилазить — облазити, вйлазити 
Вилазить — вилізати 
Вилазка — вйлазка, герець 
Вилазь — вйлазка, пролазка, лазівка 
Вьіламьівать, ся — виломлювати, ся 
Вьілащивать — виглянцьбвувати 
Вьілегчить — вйхалащати, вйвалашати, вй- 

харащати, вйчистити 
Вьілежальїй — злежалий 
Вилежать, ся — вйлежати, ся 
Вьілелінть — вйпестити 
Вьілетать — вилітати 
Вьілеть — вйліт. — На вьілеть — навйліт, 

наскрізь 
Виливать, ся — виливати, ся, витікати, 

висипати, ся 
Вьіливаніе — виливання, вйлив 
Вилизать, вьілизьівать, ся — вйлизати, ви- 

лйзувати, ся 

Вьілинивать, вилинять — линяти, вйлиня- 
ти, облазити, облізти, вйлізти 

Вьілокать — вйлигати, вйхлеп(б)тати, вй- 
голькати 

Вилудить, ся, вьілуживать, ся — вйлудити, 
ся, побілйти, видужувати 

Вилупить, ся, вьілупливать, ся — вйлупити, 
ся, вилупувати, вилуплювати, ся, 
вилущувати, ся, вйлущити, ся. — Ви¬ 
лупить глаза — вйлупити, вйтріщити, 
вйрячити очі, вйтріїцитися 

Вьілупокь — вйлупок, голопуп, вйлупля- 
нок,голопупок,голоцуц 

Вилущать, ся, вьілущпвать, ся, вилущить, 
ся —• вилущувати, ся, вйлущити, ся, 
вйлускати, ся 

Вьільїсіть — вйлисіти 
Вьільце, рос. Ірошаеа — кручені паничі 
Вилізать — 1) вилізати, вилазити; 2) об¬ 

лазити 
Виліпить, сц, вьіліпливать, ся — вйліпи- 

ти, виліплювати, ся 
Вьілічивать, вилічить, ся — вилічувати, 

ся, вигоювати, ся, вихожувати, ся, 
вйлічити, вйгоїти, ся 

Вьілічиваніе — лікування, вигоювання 
Вимазать, ся, вьімазьівать, ся — вймаза- 

ти, ся, вимазувати, ся, вймастити, 
(дьогтем, чим жирним) — вйшма- 
рувати 

Вьімаливать, вимолить — вимолювати, бла¬ 
гати, вймолити, вйблагати 

Вьімальївать, ся, вимолоть, ся —вимелюва¬ 
ти, ся, вймолоти, ся 

Вьіманивать, ся, виманить, ся — 1) вима¬ 
нювати, ся, вйманити, ся, вйман- 
тити; 2) видурювати, виморочувати, 
вйдурити 

Вьімарать, ся— 1) вйкаляти, ся, виваляти, 
ся, вймурзати, ся, вйбруднити, ся; 
2) вйкреслити, ся 

Вьімаривать, ся, виморить, ся — вигубляти, 
виморювати, вигубити, вйморити 

Вьімасливать, ся, вимаслить, ся —вимащу¬ 
вати, вишмаровувати, ся, заяложу¬ 
вати, заялозювати, ся, засмальцьо¬ 
вувати, ся, вймастити, вйшмару- 
вати, засмальцювати, заялозити, ся 

Вьіматьівать, ся— 1) вимотувати, ся; 2) ви¬ 
шахровувати, вимохувати 

Вьімахивать, ся — вимахувати, ся 
Вьімачивать, ся— 1) вимочувати, ся; 2) ви- 

сцикатися 
Вьімащивать, ся — вимощувати, ся, вибур- 

ковувати 
Вьімежевать — вймежувати 
Вьіменуха, рос. Уіоіа Ьігіа — зозульки, ва- 

силечок 
Вьімереть — вймерти. повимирати 
Вимерзать, вимерзнуть — вимерзати, вй- 

мерзнути, вимерзти 
Вимести, сь — вймести, повимітати, ся 
Вьіместить — помстйтися, віддячити- 
Виметальщица — метільниця 
Вьіметать — вимітати, замітати 
Вьіметать, вьіметьівать, ся — 1) вйкидати, 

вйкинути, викидати, ся; 2) обру- 
бйти, обрублювати, ся (напр, пе- 
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телькй); 3) лічити, вилічувати, раху¬ 
вати, викладати (на рахівниці); 4) още¬ 
нитися (про суку) 

Вьіминать, ся — 1) виминати, ся; 2) витоп¬ 
тувати, витолочувати 

Вимирать — вимирати 
Вьімистан — вимниста 
Вимоганіе, вьімогательство — здирство, 

видирання, вимагання, вимушу¬ 
вання 

Вьімогать — вимагати, вимушувати, ви¬ 
дирати, здирати 

Вьімоина — водорйй, рівчак, калабаня 
Вимокать — вимакати 
Вьімолачивать, ся, вимолотить, ся —вимо¬ 

лочувати, ся, вимолотити, ся, (на 
гармані) — вйгарманувати 

Вьімолвить — вймовити, промовити 
Вимолотки — послід, вймолотки, обмоло¬ 

тини 
Вимолоть — вймолот 
Вьімоль — млйво, мелево 
Вьімораживать, виморозить, ся — виморо¬ 

жувати, ся, виморбзювати, ся, ви¬ 
морозити, ся 

Вьіморочіїое имініе — пустовщйна, без- 
спадщйнне майно 

Вьімудривать, вьімудрить — вимудровувати, 
вймудрувати, вихитрбвувати, вй- 
хитрувати. 

Вьімуравливать — поливати (наводити по- 
лйву на посуду) 

Вьімусливать, вьімуслить, ся — заслиню¬ 
вати, ся, замурзувати, ся, засмаль¬ 
цьовувати, ся, заялбзювати, ся, за- 
слйнити, ся, замурзати, ся, засмаль¬ 
цювати, ся, заялозити, ся 

Вьімучивать, ся, вимучить, ся — вимучу- 
* вати, ся, вймучити, ся, змордува¬ 
тися 

Вимчать — вйнести, вйперти 
Вимивать, ся, вимить, ся — вимивати, ся, 

вймити, ся, (про білизну) — випи¬ 
рати, ся, випрати, ся (в теплій воді) 
— вибанювати, вйбанити, ся, (го¬ 
лову) — змивати, змйт;и, ся 

Вимикать — 1) чесати, вичісувати (кост¬ 
рицю з льону); 2) виймати (сережки 
з вух) 

Вимикать — вйчесати (про льон), вйми- 
кати, побрати 

Вьімьіливать, ся, вимилить, ся — 1) намй- 
лювати, ся, намйлити, ся; 2) вмй- 
лювати, вмилити 

Вьімьілки — мйлини, мйлиння 
Вьімьісель — вйгадка 
Вимислить, вимишлять — вймислити, ви¬ 

мишляти, вйгадати, вигадувати, 
змйслити 

Вьімьішленний — вйгаданий 
Вимілить — вйбілити, натерти крейдою 
Вьімінивать, ся, вьімінить, ся — виміню¬ 

вати, ся, вйміняти, ся, проміняти, ся, 
вйміньжувати , 

Вьіміниваніе — вймін, мінька, виміню¬ 
вання 

Вьімінь — міньба, вймінька, проміна 
Вьіміриваніе — вимірювання 

Вьіміривать, ся, вьімірить, ся — вимірю¬ 
вати, виміряти, ся, вйміряти, ся 

Вимісить, ся, вьімішивать, ся — вймісити, 
вимішуватр, ся 

Вьімя,ени — в(й)ім’я, в(й)імня. — Собачье, 
сучье вьімя — а) суче в(й)ім’я, б) рос. 
(Заіеорків ІеІгаЬіІ Ь. — лісовйй жаб- 
рей, жабрик 

Вьшашивать, ся — 1) виношувати, винб- 
сювати, виносити; 2) зношувати, ся, 
зносйти,ся 

Вьінизьівать — винйзувати 
Вьшимать, ся — 1) виймати,,ся, вибирати; 

2) викочувати, ся, вирізувати, ся 
Виносить, ся, винести — 1) виносити, ся, 

вйнести; 2) витерплювати, витрй- 
мувати, вйтерпіти, вйтримати 

Виноска — 1) виніс; 2) допйска, застрічка, 
вймітка 

Вьіиосливьій — терплячий, терп’ячий 
Вьіносливость — витрймливість, витріва- 

лість 
Вьіносокь — зносок 
Вьшось — д. Виноска. — На винось (про 

їзду) — впростяж, упростяж, встяж 
Вьінуднть, вьінуждать — змушувати, зму¬ 

сити, вймогти, вимагати, присй- 
лю(у)вати, сйлувати, зневолити. — 
Вьінужденньїй — змушений, при¬ 
неволений і т. д. — Я вьінуждень — 
я мусів, я мушу 

Вьінужденіе — присйлування, принука, 
змушення, прймус 

Вьіньїривать, винирнуть — виринати, вйр- 
нути, випірнути 

Вьіньїриніе — виринки, виринання 
Вьінюхивать, винюхать, ся — винюхувати, 

вйнюхати, ся 
Виняньчить — вйняньчити, вйпестувати, 

вйглядіти 
Вьюстрить, ся — вйгострити, вйточити, ся 
Випадать — 1) випадати; 2) вйгинути, ви¬ 

здихати; 3)припадати 
Вьіпаденіе — вйпад, випадання 
Вьіпадочнан трава, рос. А$1ег Атеїіиз Ь. 

— волове око, волові очі, гайстер 
Вьіпаживать, вьіпазить, ся — вижолоб¬ 

лювати, вйжолобити 
Вьіпанвать, ся — випоювати, ся 
Вьіпалзьівать — вилазити, виповзати 
Вьіпальївать, ся — виполювати, ся 
Вьіпаривать, ся, випарить, ся — випарю¬ 

вати, ся, вйпарити, ся; випаровува¬ 
ти, ся, вйпарувати 

Вьіпархивать — випурхувати, випурхнути 
Вьіпаривать, випороть — 1) випорювати, 

вйпороти; 2) випотрошити, вйтре- 
бушити, вйтельбушити; 3) вйпа¬ 
рити, вйшмагати 

Вьшахать, вьіпахивать, ся — 1) виорати, 
виорювати, ся; 2) вйсилити, висй- 
лювати, ся, (про землю) — з’орати 

Вьіпачкать, ся — викаляти, ся, виваляти, 
ся, вйбруднити, ся, вймастити, ся, 
задріпати, ся, замурзати, ся 

Вьіпашка — брання, бранка 
Вьіпашь — толока 
Вьіпекать, ся — випікати, ся 



Випередить 67 Вьіпьітать 

Випередить, вьіпереживать — випередити, 
випережувати 

Вьіпереть, вьіпирать, ся — виперти, випи¬ 
рати, ся 

Вьіпестрить — вйрябцювати, (квітками то¬ 
що) — вицяцькувати, (гвіздками) — 
вйц(ь)в’яхувати, (крапками) — вйкра- 
пати, (мережками) — вймережати 

Випечатать, вьніечатьівать — вйдрукувати, 
видрукбвувати 

Вьіпечка — випікання, печиво 
Вьіпечь, ся — вйпекти, ся. — Не вьіпеченньїй 

хлібь —• глевкий хліб, невйпечений 
Випивала — випивайло, питець, піяка 
Випивать, ся, випить, ся — 1) випивати, ся, 

вйпити, ся, (разом) — вихиляти, вй- 
хилити, (з жадобою) — видудлювати, 
вйдудлити, (смокчучи) — висмокту¬ 
вати, вйсмоктати, (куштуючи) — 
вйкуштувати, (трохи) — спити, (ча¬ 
сто) — чаркуватися; 2) піячити, за¬ 
пивати, ся 

Випивка — 1) випивання, піятйка; 2) на- 
пійка,гулянка; випиваннячко 

Вьіпиливать, ся, вьіпилить, ся —випйлюва- 
ти, ся, вйпиляти, ся 

Випирать, ся — випирати, ся 
Виписка, вьіпись— 1) випйсування; 2) вй- 

пис, вйтяг; 3) передплата, замов¬ 
лення (газет, книжок) 

Виписной — виписний 
Вьіписьівать, ся — 1) виписувати, ся; пе¬ 

редплачувати, замовляти 
Вьіпихивать, ся, вьіпихнуть, ся — випихати, 

ся, вйпхнути, ся, виштовхувати, 
вйштовхнути, ся, виштурхувати, 
вйштурхати 

Вьіплавикь, гриб Роїурогиз — губа, трут, 
трутник 

Вьіплавливать, виплавлять, ся, виплавить, 
ся — витоплювати, вйтопити, ся, 
виливати, вйлити, ся 

Вьіплавокь — вйливок 
Виплакать, ся — вйплакати,ся 
Виплата — вйплат 
Виплатить, ся, виплачивать, ся — вйпла- 

тити, ся, сплатйти, виплачувати, ся; 
2) вйлатати, вилатувати 

Вьіплевать, вьіплевьівать -— вйплювати, ви¬ 
плюнути, випльовувати 

Виплескать, ся, вьіплескивать, ся — вй- 
хлюпати, ся, вйплюскати, ся, ви¬ 
хлюпувати, ся, виплюскувати, ся 

Виплеснуть, ся — вгіхлюпнути, вйплюсну- 
ти, ся 

Вьіплетать, ся — 1) виплітати, ся; 2) ви¬ 
плутувати, ся 

Випливать, випльїть —• випливати, вйпли- 
нути, вйпливти, виплисти 

Вьіплнсьівать, ся, вьіплясать — витанцьо¬ 
вувати, ся, вйтанцювати 

Вьіполаскдівать, ся, виполоскать, ся —ви¬ 
поліскувати, ся, вйполоскати, ся 

Вьіползина —линовйще, кожушок, шкурка 
Вьіползти — вилізти, вйповзти 
Вьшолировать, ся — вйполітурувати, вй- 

лиснити, ся, вйлощити, ся 
Вьіполиеніе — виповнення, виконання 

Вьіполнить, ся, вьіполнять, ся — 1) вйпов- 
нити, виповняти, ся; 2) вйконати, 
виконувати, ся, відбути, справити 

Виполоть, ся — вйполоти, ся, (усе) —поспб- 
лювати, повиполювати, (сапками) — 
вйсапати, (кукурузу) — вишарувати, 
вйпрашувати 

Вьіпользовать, ся — вйлікувати, вйгоїти, 
вйкурувати, ся 

Вьіпоражнивать, ся, випорожнить, ся — ви¬ 
порожнювати, вйпорожнити, ся, 
спорожняти, спорожнйти, ся 

Вьіпоротокь — вйпороток, вйпорток 
Випотрошить — вйпотрошити, вйтребуши- 

ти, вйтельбушити 
Виправить, си, виправлять, ся —вирівняти, 

ся, вйправити, виправляти, ся, ви¬ 
рівнювати , 

Виправка— 1) виправлювання, вирівню¬ 
вання: 2) муштра, муштрування, 
вйстрій 

Вьіпрашивать, ся, випросить, ся — випро¬ 
хувати, ся, випрошувати, випрб- 
сювати, ся, вйпрохати, вйпросити, 
ся, вйжебрати 

Вьіпробовать — вйкуштувати, вйпробу- 
вати 

Вьіпроваживать, випроводить, ся — вира¬ 
жати, вйрядити, випроважувати, 
вйпровадити 

Вьіпрокидьівать — викидати, ся, перекида¬ 
ти, ся, вивертати, ся 

Вьіпрьігивать, вьіпрьігнуть — виплйгувати, 
вйплигнути, вискбкувати, вистрй- 
бувати, вйстрибнути 

Виприскать, вьіпрьіскивать — вйбризкати, 
вибрйзкувати 

Випрівать, випріть — випрівати, википа¬ 
ти, вйпріти, википіти, скипіти 

Випрядать, вьіпрясть— 1) випрядати, вй- 
прясти; 2) запрядати, запрясти (за 
якусь плату за певний час) 

Випрямить, ся, випрямлять, ся —вйпрями- 
тц, випрямляти, ся, вйрівняти, ви¬ 
рівнювати, ся, вйправити, виправля¬ 
ти, ся, випростбвувати, вйпростати, 
ся, випрошувати, ся 

Вьіпречь, ся — випрягти, ся 
Вьіпугивать, ся, вьиіугнуть, ся — випудю- 

вати, вйпудити, виполохувати, вй- 
полохати 

Вьпіуклость — опуклість, опука 
Випуклий — опуклий, пукнястий, горбо¬ 

ватий 
Випускать, випустить — випускати, вйпу- 

стити; виставляти, (кігті) — висову¬ 
вати, проминати, викидати 

Вьіпускь — пускання, випускання, вйпуск 
Вьіпутать, ся, вьіпутьівать, ся — вйплутати, 

ся, виплутувати, ся, вивертатися, 
викручувати, ся 

Вьіпучивать, ся, вилучить, ся—випинати, ся, 
видимати, ся, вйп’ясти, ся. — Вилу¬ 
чить глаза — вйрячити, вйтріщити, 
вйлупити (очі) 

Вьіпушка — лямівка, облямівка, обпушення 
Випитать, вьіпьітьівать— вймучити, вйка- 

тувати; вимучувати; вйвідати 
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Вьіпь 68 Вьіскакивать 

Вьіпь, пт. Воіаигиз $іе11агі$ — бугай, водя¬ 
ний бугай 

Вьшівать, ся, вьіпіть, ся — вис(ь)півувати, 
ся, вйс(ь)півати, ся 

Вьіпяливать, ся, вьіпялить, ся — 1) випина¬ 
ти, ся, випнути, ся; 2) витикатися, 
вистромляти, ся 

Вьіпнтить, ся, вьіпячивать, ся — вип’ясти, 
випнути,ся, випинати,ся 

Вьіпнтнить, ся — вйплямити, ся 
Вьірабатьівать, вьіработать, ся — 1) вироб¬ 

ляти, вироблювати, ся, виробити, ся; 
2) заробляти, ся, заробити, ся 

Вьіработка — виріб, вироблення 
Вьіравнивать, ся — вирівнювати, ся, пос¬ 

правляти, ся, (млинове колесо) — 
шмигувати, (місце під хату) — плян- 
трувати 

Вьіражать, ся — виявляти, ся, виказувати, 
ся, вимовляти, ся, визначати, ся, 
висловлювати, ся, висловлятися 

Вираженіе—вираз, вислів, вйсловок. —Вьі- 
раженіе лица — вйраз на лиці 

Вьіразительньїй, но — виразний, вйразно 
Вьіразительность — вйразність 
Виразить, ся — вйявити, ся, виказати, ся, 

вймовити,вйслорити, ся 
Вьіразуміть — зрозуміти, збагнути 
Вьіранивать, ся, вьіронить, ся — (випуска¬ 

ти, ся, (в)упустйти; губйти, згубйти, 
загубити, ся 

Вьірастать, вьірасти — виростати, вйрости, 
порости, дійтй до зросту, ДО ЛІТ 

Вьірастить, вьіращать, ся — д. Возрастить 
Ввірвать, ся — 1) вйрвати, ся, вйдерти, ся, 

вйхопити, ся, вйсмикнути, ся, вй- 
шарпати, вйшарпнути, ся, вйпру- 
чатисж (волосся, пір'я) — вйскубти, 
вйскубнути, ся; 2) виблювати, вй- 
ригати, вйвонітувати 

Вьірдігь—достйгти, нарвати (про болячку) 
Вьірисовать, вьірисовьівать, ся —вймалю- 

вати, вимальовувати, ся, виясня¬ 
тися 

Вьіродокь — вйродок, вйплодок 
Вьірождатьси — вироджуватися, виродюва- 

тися, зводитись, переводитись, ви¬ 
водитись 

Вьірожденіе — виродження; перевід 
Вьіростокь— 1) доморостень; 2) бузі(й)мок, 

назі(й)мок; 3) вйросток, підліток, 
підпарубок 

Вьірубать, ся, вьірубить, ся — вирубувати, 
ся, вйрубати, ся. — Вьірубить огонь — 
вйкресати огню. — Что напишешь 
перомь, не вьірубишь и топоромь — 
що написано пером, того не витяг¬ 
неш і волом 

Вьірубка — 1) рубання, вйруб; 2) зруб (ви¬ 
рубаний ліс) 

Вьіругать, ся — вйлаяти, ся, вйбештати, 
налаяти 

Виручать, ся, виручить, ся —визволяти, ся, 
вйзволити, ся, рятувати, вйрятува- 
ти, ся 

Виручка — 1) визвіл, визволення, рятунок, 
підмога, підпомога; 2) вйручка, здо¬ 
буток 

Виривать, ся — 1) виривати, висмйкувати 
і т. д., д. Вирвать; 2) пручатися, 
випручувати, ся, вихоплювати, ся, 
видирати, ся, виривати, ся, (про 
огонь, дим) — вибухати 

Виривать, ся, вирить, ся — викопувати, ся, 
вйкопати, ся; виривати, вйрити, ся 

Вирьіваніе — виривання 
Вирізать, вирізать, вирізувать — вйрі- 

зати, вирізати, вирізувати, (про 
землю) — одрізати, ,одрізувати 

Вирізка, вьірізь — вирізування; виріз, 
вйрізок, (в одежі) — вйкіт. — Сділать 
вирізку (в одежі) — вйкотити 

Вьірізнои — вирізнйй, вйтятий 
Вирядить, ся, вьіряжать, ся — вйрядити, 

ся, виражати, ся, вйчепурити, ся, 
вйстроїти, ся, в(у)брати, ся, ви¬ 
бирати, ся 

Висадить, вьісаживать, ся — 1) вйсадити, 
висажувати, пересадйти, переса- 
жувати; 2) вйперти, випирати 

Вьісаливать, висалить — 1) шмарувати, 
вйшмарувати; 2) смальцювати, вй- 
смальцювати 

Вьісаливать, висолить, ся — висолювати, 
вйсолити, ся 

Вьісасьівать, вьісосать — висисати, вйсса- 
ти, висмоктувати, вйсмоктати 

Вьісасьіваніе — висисання, висмоктування 
Вьісасьіватель — висисач, висмоктувач 
Вьісверливать, вьісверлить, ся — висвер¬ 

длювати, вйсвердлити, вивірчувати, 
вйвертіти, ся 

Вьісвистьівать, висвистать, ся —висвйсту- 
вати, вйсвистати,ся 

Вьісвободить, ся, вьісвобождать, ся — вй¬ 
зволити, ся, визволяти, ся, вйря- 
тувати, рятувати, ся 

Вьісвобожденіе — вйзвіл, визволення 
Висвіжать, висвіжить — провітрювати, 

провітрити 
Вьісвіжевать — обілувати; обілувавши вй- 

требушити 
Вьісвітливать, висвітлить, ся — виясню¬ 

вати, вйяснити, ся 
Виселить, виселять, ся — вйсєлити, висе¬ 

ляти, ся 
Вьіселокь — вйсілок, хутір, слобода 
Вьісеребрить, ся — посребрйти, посрібнй- 

ти, ся 
Висидіть, вьісиживать, ся — вйсидіти, 

висйджувати, ся, висилювати, ся 
Вьісинивать, висинить, ся — висйнювати, 

вйсинити, посинйти, ся 
Висить, ся — здіймати, ся, виносити, ся 
Вьіскабливать, вискоблить, ся —виш(с)кря- 

бувати, вйш(с)крябати, вискрібати, 
вишкрібати, вйскребти, ся; зістругу¬ 
вати, зістругати, вйстругати 

Вьісказать, вьісказьівать, ся — вйказати, 
виказувати, ся, вймовити, вимов¬ 
ляти, ся, вйсловити 

Вьіскакивать, вискочить— 1) вистрйбувати, 
вйстрибнути, виско(а)кувати, ви¬ 
скочити; 2) вихоплювати, ся, вй¬ 
хопити, ся, виривати, ся 
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Вьіскальзьівать, вьіскользать, вьісколь- 
знуть — вислизати, вислизнути, ви- 
склизати, вйсклизнути 

Вьіскочка — вискочень, висікана 
Вьіскребать — вискрібати, вишкрябувати 
Вьіславить, вьіславлять — вйколядувати, 

виколядбвувати, вйщедрувати 
Вислать, вьісьілать — вйслати, вйрядити, 

вйправити, висилати 
Вислуга — вйслуга 
Вислуживать, ся, вислужить, ся — 1) ви¬ 

служувати, вибувати, вйслужити; 
2) дослужуватися, дослужйтися; 3) під¬ 
служуватися, підлйзуватися, підле¬ 
щуватися, підслужйтися і т. и. 

Вьіслуїнать, вьіслушивать, ся — вйслухати, 
вислухувати, ся, переслухати 

Вислушиваніе — вислухування, вислу¬ 
хання 

Вислідить, висліживать, ся — вйслідити, 
висліжувати, ся, досліжувати, ся, 
вйстежити, вистежувари, вйслідку- 
вати, підслідйти, підсліжувати 

Вислюиивать, ся, вислюнить, ся — заслй- 
нювати, ся, заслйнити, ся 

Внсмактать, висмактивать — вйсмоктати, 
висмоктувати 

Висмаливать, ся, висмолить, ся — 1) ви¬ 
смолювати, ся, вйсмолити, ся 

Вьісмаркивать, ся, висморкать, ся — ви- 
сякувати, ся, вйсякати, ся 

Внсматриваніе — виглядання,визирання, 
вйглядки 

Висматривать, ся, висмотріть, ся — вигля¬ 
дати, ся, вйглядіти, нагледіти, ви¬ 
зирати; видивлятися 

Висміять — вйс(ь)міяти (кого), нас(ь)мі- 
ятися (з кого), наглумйтися, по¬ 
глузувати, покепкувати 

Висовивать, ся — висовувати, ся, висува¬ 
ти, ся, (язик)—висолоплювати, вй- 
солопити, вйвалити 

Високій — високий, (дуже) — височенний, 
височезний 

Високій ростомь — високостанний 
Високо— 1) вйсоко; 2) (про голос)—горою 
Високоватий — височенький 
Високолобий — високочолий 
Високомудрий — великорозумний, веле¬ 

мудрий ' 
Внсокоміріе — зарозумілість, високо¬ 

думство, пиха, чвань 
Вьісокомірничать — чванитися, пишнйти- 

ся, бундючитися, пиндючитися, ви- 
сокодумствувати , 

Високомірний, но — зарозумілий, чванлй- 
вий, во, пихатий, високодумний, но, 
згорда 

Високонекь — височенький 
Високопарний, но — високомовний, пишно¬ 

мовний, високим штйлем, з-письменна 
Вьісокоііарность — високомовність, пишно¬ 

мовність 
Вьісокопочтеніїьій — високоповажний, ви¬ 

сокошановний, вельми шановний 
Вьісокопревосходительньїй — ясновельмож¬ 

ний 

Внсокопревосходительство — ясновель¬ 
можність 

Високопреосвященний — превелебний, 
високопреос(ь)в’ященний 

Високопреосвященство — превелебність, 
високопреос(ь)в’яіценство 

Високопреподобний — велебний 
Високопреподобіе — велебність 
Високость — високість 
Внсокоторжествениий — високоурочйстий 
Високоуважаемьій — д. Вьісокоііочтенньїй 
Високоумний — великорозумний, зарозу¬ 

мілий 
Високохонько — височенно, височезно 
Високочтимий — д. Високоііочтенний 
Висолаживать — висолбжувати 
Висота — височина, високість, височінь 
Висохлий, внсохшій — вйсхлий 
Висохнуть, висихать — вйсохнути, вй- 

схнути, вйсохти, висихати 
Внсочайшій — 1) найвйщий; 2) височай- 

ший (епітет) 
Внсочество — високість, ексцелєнція 
Виспаться, висипаться — вйспатися, на¬ 

спатися, висиплятися 
Виспрашивать, ся, вцспросить, ся —випй- 

тувати, ся, вивідувати, ся, вйпита- 
ти, ся, вйвідати, ся 

Виспренній — надхмарний, велйчний, ви¬ 
соченний, високий,високомовний 

Виспівать, виспіть — д. Визрівать 
Виставить, ся, виставлять, ся — 1) вйста- 

новити, вистановляти, ся, вйняти- 
виймати, ся; 2) вйставити, випина¬ 
ти, ся, виставляти, вйстромити, ся. 
— Виставить животь — вгіп’ясти, ви¬ 
пнути живіт. — В. зуби — вйскалити, 
вйскерити, вйщерити зуби.-В. ЯЗЬІКЬ 
— висолопити язйка; 3) виказу¬ 
ватися, визначатися; витикатися, 
висовуватися. — Виставлять себя •— 
удавати з себе 

Виставка — вйстава, вйставка, вистанб- 
ва. — На виставку — на показ 

Вистаивать, ся, вистоить, ся — вистоюва¬ 
ти, ся, вйстояти, ся 

Вистегать, ся, внстегивать, ся — 1) вйстьо- 
бати, вйстібати, вйстебнувати, 
вистьобувати, ся; 2) вйшмагати, 
вйрепіжити, вйхльостати, вйбато- 
жити 

Вистилать, ся — вистелювати, вистиляти, 
вйстилити, ся 

Внстирать, ся — вйпрати, ся, попрати, ся 
Вистоялий — вйстоялий 
Вистрагивать, ся, внстрогать, ся — вистру¬ 

гувати, вйстругати, ся, (гимблем) — 
ги(е)мблювати, вйги(е)мблювати, ся 

Вистрадать — вйтерпіти, вймучитися, на¬ 
терпітися, зазнати лйха 

Вистраивать, ся, вистроить, ся — 1) ви- 
строювати, ся, вйстроїти, ся, ви¬ 
будовувати, ся, збудувати, ся, вйбу- 
дувати, ся; 2) шикувати, вишико¬ 
вувати, вйшикувати, розставляти, 
ушикувати, ся 

Внстрачива'ть, ся, вьістрочить, ся — вистьб- 
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бувати, вистебновувати, вистьоба¬ 
ти, вйстебнувати,ся 

Вьістркгать, ся, вьістричь, ся — вистрига¬ 
ти, обстригати, вистригти, обстриг¬ 
ти, ся 

Вьістройка — вибудування, збудування 
Вистрілить — випалити, встрелити, стрель¬ 

нути, стрільнути, стрелити, бабах¬ 
нути 

Вистріль — стріл, постріл, вйстріл. —Хо- 
лостой вистріль — порожній стріл, 
вйстріл. — Холостой зарядь — сліпйй 
набій 

Вистрілять —-1) розстріляти, роспукати; 
2) повистрелювати, повибивати 

Вистудить, вьістуживать, ся — вйхолоди- 
ти, вихоложувати, ся, вйстудити, 
вистужувати, ся 

Вьістукивать — вистукувати 
Виступать, виступить — 1) виступати, ви- 

хожати, виходити, вирушати, вй- 
ступити, вййти, вйрушити; 2) вити¬ 
катися, висуватися, стирчати 

Вьіступка, вьіступь — хода, постава, ступа 
Вьістьівать, вьістьінуть — холонути, вйхо- 

лонути, вистигати, вйстигнути 
Вьістирьівать — випирати 
Висудить — вйпозивати 
Вьісуслить — вйсмоктати, вйжлуктити 
Вьісучивать, вьісучить, ся — висукувати, 

вйсукати 
Вьісушивать, висушить, ся — висушувати, 

вйсушити, ся 
Вьісушка — висушування, осушування 
Вьісчитьівать, вьісчитать — вилічувати, 

вйлічити, вираховувати, вйрахува- 
ти, вичйслювати, вйчислити; 2) од¬ 
вертати, одвернути, одлічйти, од- 
чйслити 

Висілій — вйщий 
Висипать, ся, висипать, ся — висипати, 

вйсипати, ся, витрушувати, ся 
Вьісьіпка — 1).висипання; 2) спання 
Вись — височінь, височиня, високість 
Висівать, ся, вьісіивать, ся — висівати, ся 
Висікать, вьісічь— 1^ вирубувати, вироб¬ 

лювати, витинати, вирубати, висі¬ 
кати, вйсікти; 2) кресати, вйкреса- 
ти; 3) вйбитн (різками), вйпарити, 
вйрепіжити, одшмагати, вйхльоста- 
ти, хлбсту дати, вйшпарити 

Висікаться — висікатися 
Вьісімениться — вйсипатись, висіятись 
Висіять, ся — вйсіяти, ся 
Вьіталкквать, ся, вьітолкать, вьітолкнуть — 

випихати, ся, виштовхувати, ся, ви¬ 
штурхувати, випирати, вйпхати, 
вйпхнути, вйштовхати 

Вьіталивать — тоншйти, тончйти 
Вьітапливаніе — витоплювання, випалю¬ 

вання 
Вьітапливать, ся, витопить, ся —витоплю¬ 

вати, ся, вйтопити, ся, випалювати, 
ся, вишкварювати, вйшкварити, ся 

Вьітаптьівать, витоптать, ся — витоптува¬ 
ти, вибивати, (хліб, траву) —витоло¬ 
чувати, вйтовкти 

Вьітаращить, ся — вйтріщити, ся, вйрячи- 
ти, вйлупити 

Вьітаскквать, витаскать — витягати, вйтяг- 
ти, виволікати, вйволікти 

Вьітачивать, виточить, ся — виточувати, 
вйточити,ся 

Вьітекать, вьітечь— 1) витікати, виливати¬ 
ся, вйтекти, вйлитися; 2) висипа¬ 
ти, ся 

Вьітереть, ся — вйтерти, ся 
Вьітерпливать, витерпіть — витерплю¬ 

вати, вйтерпіти 
Витесать, вьітесивать, ся — вйтесати, ви¬ 

тісувати, ся 
Вьітечка — витікання, вйтік, теча 
Витирать, ся — 1) витирати, ся, вишарову¬ 

вати; 2) стирати, ся; 3) потиратися, 
потертися 

Вьітирка — витирання, витертя 
Витискать, ся, вьітискивать, ся —витиска¬ 

ти, ся, витиснути, ся 
Вьітиснить, вьітиснять, ся — вйтиснити, 

видрукувати, відбйти, витисняти, ся, 
видруковувати, ся, відбивати, ся 

Виткать, витикать — вйткати, (в)уткати, 
заткати 

Виткнуть, ся, витикать, ся — виткнути, 
ся, вйстромити, ся, витикати, ся, ви¬ 
стромлювати, ся 

Вьітолочь — вйтовкти 
Витопить — сторшйти 
Вьітопка — топління, витоплювання 
Витопки — шкваркй, вйшкварки 
Вьіторговать — вйторгувати 
Вьітормошить — вйморочити, вйтермосу- 

вати 
Виточка — точення, виточування 
Вьіточникь, рос. Ьіпиш Пауит Ь. —жовтий 

льон 
Витравить, вьітравливать — 1) витолочува¬ 

ти, випасати, спасати, потравлю- 
вати; 2) вйтруїти, вйтрутити, ви¬ 
труювати 

Вьітреоовать — вйправити, вйтребувати 
Вьітрезвить, ся, витрезвлять, ся — витвере¬ 

зити, ся, витвережувати, ся 
Вьітрепать, ся, рьітрепьівать, ся —вйтріпа- 

тр, витріпувати, ся, вйтіпати, ви¬ 
тіпувати, ся ( ( 

Вьітрепливаніе — тріпання, витріпування, 
витіпування, тіпанйна 

Витрясти, сь, вьітрнсьівать, ся, вьітряхать, 
вьітрнхивать, ся — витрушувати, ви- 
трусювати, ся, вйтрусити, ся 

Витупить, ся, витуплять, ся — затупйти, 
ся, затуплювати, ся, ступйти, ся 

Вьітуїпевьівать, вьітушевать — тушувати, 
вйтушувати 

Вьіть, взвьіть — вйти, завйти, голосйти, 
заголосйти, квилйти, проквиляти 

Вьітье — д. Вой 
Витіснить, ся, витіснять, ся — вйпхати, 

випихати, вйперти, випирйти, ся, 
вйтиснути, витйскувати, ся 

Вьітісіїеніе — випирання, випихання 
Витягать — вйпозивати 
Вьітягивать, ся, вьітянуть, ся -— витягати, 

ся. вйтягти, ся. — Мальчикь вьітя- 
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нулся — хлопець виріс, вигнався. — 
Стоять передь кімь вьітянувшись — 
стояти по струнці. — Вьітянуть кну- 
томь — оперіщити, оперезати, по¬ 
тягти батогом 

Вьітнгиваніе — витягання 
Вьітяжка — 1) витягання, струнка; 2) (хим.) 

— витяжка (Ехігасішп); 3) колодка, 
клесачка 

Вьітяжноґі — витягальний 
Виудить — виудити, виловити вудкою 
Вьіутюжить — вигладити, випрасувати 
Вьіучнвать, ся, виучить, ся — виучувати, 

ся, навчати, ся, вивчити, ся, на¬ 
вчити, ся 

Виучка — наука, вивчення. — Отдать на 
виучку — в науку 

Вьіхаживать, виходить— 1) вихожувати, 
вихожати, виходювати, виходити; 
2) виклопотати, витупати; 3) ви¬ 
ходити, виникати 

Вьіхаживаться, виходиться — вихбжува- 
тися, виходитися. 

Вьіханжить — вйморочити 
Вьіхваливать, вихвалить, ся — вихвалю¬ 

вати, вихваляти, вихвалити, ся 
Вьіхаркиваніе — вихаркування 
Вьіхаркивать, вихаркать — вихаркувати, 

вихаркати 
Вьіхватить, вьіхватьівать, ся — вихопити, 

вихоплювати, ся, вихопити, ся 
Вьіхвашивать, вьіхвостить— вихльостати, 

вишпарити, випарити 
Вьіхитрить — вихитрувати 
Вьіхлеоать, вьіхлебьівать — висьорбати, 

вйхлеп(б)тати, висьорбувати, ви- 
хлеп(б)тувати 

Вьіхлеснуть, вьіхлестать, вьіхлестьівать, ся 
—І) вистьобати, вистьобувати, ви¬ 
хльостати; 2) вйхлюснути, вйплюс- 
нути, вйхлюпнути, виплюскувати, 
вихлюпувати, ся 

Вьіхлопатьівать, вьіхлопотать — виправля¬ 
ти, вйправити, вйстаратися, вйкло- 
потати 

Вьіхньїкать — вйплакати, вйпхинькати, 
вйканючити 

Виходець — вйходець, приплентач, вйй- 
шлий, вйходьок, зайшлий 

Виходить, вийти — виходити, вихожати, 
вййти. — Виходить изь употребле- 
нія, изь обьічая — виводитися 

Вьіходка — вйтівка, вйбрик 
Вьіходной — вихідний. — Вьіходньїи деньги 

— відчіпне, одчіпне. — Вьіходной 
листь — вступнйй лист 

Виходь — 1) вйхід, вййстя; 2) вйкрут, вй- 
крутка; 2) відчіпне, одчіпне 

Вьіхолаживать, ся, вихолодить, ся — вихо- 
ложувати, ся, вихолодити, ся, ви¬ 
стежувати, ся, вйстудити, ся 

Вьіхолаїцивать, вихолостить — вихолощу¬ 
вати, вйхарашати, вичищати і т. и. 

Вьіхоливать, виходить — вйпестити, вйко- 
хати, викохувати, випещувати 

Вихохотать — вйреготати 
Вьіхрапка — хропак 
Вьіхулить — вйганьбити, зневажити 

Вьіхухолій — хохулевий 
Вьіхухоль, з(ь)в. Муо§а!е (8огех) тозсЬаІа 

— хохуля 
Вьіцарапать, ся, вьіцарапьівать, ся — вй- 

дряпати, ся, видряпувати, ся, вй- 
шкрябати, ся, вйдерти, ся, вишкря¬ 
бувати, ся, видирати, ся 

Вьїцвільїй — 1) росквітлий, вйквітлий; 
2)полинялии 

Вицвітать— 1) виквітбвувати, відц(ь)ві- 
тати; 2) линяти 

Вицідить, вьїціживать — вйцідити, виці- 
жувати, вйточити,виточувати 

Виціловать — вйці(ю)лувати 
Вьічеркивать, вьічеркнуть, ся — викреслю¬ 

вати, вичеркувати, вйчеркнути 
Вьічернивать, вьічернить, ся — вичірню- 

вати, вйчорнити, ся 
Вичерпать, вьічерпьівать, ся — вйчерпати, 

вичерпувати, ся 
Вьічертить, вьічерчивать — вйрисувати, ви- 

рисовувати 
Вичесать, вьічесьівать, ся — вйчесати, ви¬ 

чісувати, ся 
Вьічески — пачіски, клочча 
Вьічесть, вичитать — од(від)няти, відні¬ 

мати, вйлічити, вилічувати; 2) вй- 
вернути, вивертати, вичйсл(юва)яти 

Вьічеть — одліч, одбава, відчйслення, ви- 
чйслення 

Вьічинивать, вичинить, ся — вйлагодити, 
вйправити; латати, полатати, ся 

Вьічислеше — вичйслювання, рахування 
- Вьічисдить, вичислять, ся — вилічити, ви¬ 

лічувати, ся, відрахувати, вирахо¬ 
вувати, ся, вйчислити 

Вичистить, ся, вичищать, ся — вйчистити, 
вичищати, ся 

Вьічитаніе,— відіймання, віднімання, одліч, 
відлічування 

Вичитать, вьічитьівать — вйчитати, вичй- 
тувати 

Вьічихать, ся, вьічихивать, ся — вйчхати, 
ся; вйпчихатися, вйчмихати, ся 

Вьічурньїй — 1) мережаний, цяцькований; 
2) вигадливий, витребенькуватий, 
покручений 

Вьічурьі — 1) мережки, розводи; 2) вй- 
гадки, прймхи, витребеньки 

Вьішаривать, вьшіарить — вишукувати, вй- 
шукати, вйнишпорити 

Вьішатать, вьшіатьівать, ся — 1) вйхитати, 
вихйтувати; 2) вйвештатися, вйблу- 
кати 

Вьішвьіривать, вьішвьірнуїь—вижбу(шпу)р- 
лювати, вйжбурнути, вйшпурнути, 
вишпурляти 

Вьіше — 1) вйще, по-над, по-за; 2) краще, 
дорожче. — Вьіше силь — над сйлу 

Вьішеименованньїй — вищеназваний 
Вьішелушивать, вьішелушить, ся — вилу¬ 

щувати, вилускувати, вйлущити, 
вйлускати, ся 

Вьішеозначенньїй — вищезазначений 
Вьішепоименованньїй — вищеназваний 
Вьішепомянутьій, вьішеуномянутьій— вище¬ 

згаданий, першезгаданий 
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Вьішибать, вьішибить — випирати, виперти, 
виштовхати 

Вьішибка, вьішибь — вибиття, вибій, випи¬ 
рання, виштовх(ув)ання 

Вьішивальщица — вишивальниця, гапта- 
(я)рка. 

Вьішиваше — вишивання, (золотом, сріб¬ 
лом або шовком) — гаптування, (за- 
полоччу, шовком, нитками) — мере¬ 
жання, (ажурне) — вирізування, (по¬ 
верх) — настйлування, наволікання, 
верхостьоб 

Вьішиванье — вишиванка 
Вишивать, вишить, ся — 1) вишивати, вй- 

шити, (золотом, сріблом, шовком) 
гаптувати, вйгаптувати, (заполоччу, 
шовком, нитками) — мережати, вй- 
мережати, (поверх) — наволікати, 
настилати; 2)заробляти шитвом 

Вьішивной — мережаний, вишйваний, гап¬ 
тований 

Вишколить — вимуштрувати, вишколити 
Вьішлифовать — вйшліхувати 
Вишмигнуть — вйшмигнути, вислизнути, 

вйсковзнути 
Вьішпіоііить — вйшпигувати 
Вьішеуказанньїй — вищепоказаний 
Виштукатурить — вйтинькувати, вйщекату- 

рити, вйвапнити 
Вьішучивать, вьішутить — вис(ь)міювати, 

вйс(ь)міяти 
Вьіщелачивать, вьіщелочить, ся — визолю¬ 

вати, визолити, видужувати, ви¬ 
лужити, ся 

Вьицелоченіе — визолювання, видужуван¬ 
ня 

Вищерблять, вищербить — вищерблювати, 
вйщербити, пощербйти 

Вищипать, ся, вьіщипьівать, вищипать, ви¬ 
щипнуть, ся — вищіпувати, вйщіпа- 
ти; вйщіпнути, ся, (пір’я, волосся) — 
вискубувати, ся, вискубати, вй- 
скубти 

Вьіщигіка — скубка 
Вищупать, вьнцупивать — вймацати, вйла- 

пати 
Виїдать, виїсть, ся — виїдати, вйїсти 
Вьіідки — недоїдки, недогризки, (паші) — 

з’їди, переїди 
Виїздить, вьіізжать, ся, вьіізживать, ся 

— 1) об’їздити, ся, об’їзжати, ся; 
2) виїздити 

Вьііздь — виїзд 
Вьіізжать, виїхать - виїздйти, од’їздйти, 

вйїхати; рушати, рушити. — Вьііз- 
жать на другихь — чужими пиро¬ 
гами свого батька поминати 

Вьія — шйя, карк 
Вьінловіть — з'яловіти. 
Вияснить, ся, вияснять, ся — вйяснити, ся, 

вйтлумачити, з’яснйти, виясня¬ 
ти, ся 

Вияснювать, ся, виясніть, ся — виясню¬ 
ватися, вйяснитися ( 

Вьюга — завірюха, метелиця, завія, фуга, 
хуґа, хвйжа, хуртовйна, курява, 
(мокрий сніг) — хвйща 

Вьюжистьпі — завійний 

Вьюкь — в’юк, пачка, клунок, саквй, ван¬ 
таж 

Вьюнокь, рос. — а) Сопуоіуиіиз агуеп$і$ Ь. 
— берізка, повійка, павутйця; б) С. 
зеріит Ь. —дзвінкй, плітуха 

Вьюнь— 1) риба СоЬіІіз — в’юн; 2) сувій, 
скрутень; 3) вйхор (в шерсті, во¬ 
лоссі) 

Вьюрокь — в’юрок 
Вьючить— 1) пакувати, шнурувати; 2) в’ю- 

чйти, вантажити 
Вьючньїй — в’ючнйй. — В. животное — 

в’ючак 
Вьюшка — 1) кагла, фаєрка, каглянка; 

2) витушка 
Вьющійся — виткйй, (по стіні) — помур- 

ний, (по тичині) — тичковйй, тич- 
нйй,кучерявий 

Відать —- 1) відати, знати. — Кабьі знать 
да відать — як би знаття; 2) до¬ 
глядати, правити, орудувати, за¬ 
відувати 

Відаться — знатися, мати з ким діло 
В іди — віди 
ВІдовство — відунство 
Відомо — звісно, відомо, сказано. —- Безь 

відома — без відому. — Сь вашего 
відома — за вашим відомом 

Відомость-ВІДОМІСТЬ.-ВІДОМОСТІ!- 
ВІДОМОСТІ! 

Відомство — відомство, завідування, прй- 
суд 

Відомий — звісний, відомий 
ВІдунь, відуньи — відун, ка 
ВІдь — адже, аджеж, ажеж, таж, аже 
Відьма — відьма, відьоха. — Відьмино 

зелье, рос. Сігсаеа Іиіеііапа—відь¬ 
мине зілля, осот. — ВІдьмой бьіть — 
відьмувати 

Відініе — знаття, відання 
ВІерь — віяло, вахляр 
ВІерообразньїй — віяловзірний, вахляру- 

ватий 
ВІжда — віко, кліпка, повіко 
ВІжливость — чемність ввічлйвість, зви¬ 

чайність. — Изь вьжливости — для 
звичайносте, для годйться 

ВІжливьій — звичайний, (в)увічлйвий, 
Гречний, чемний 

Війникь, рос. Са1ата£го5ІІ5 Ері^еіоз КоїЬ 
— чаполоч, чапуга, чапула, куточ- 
ник, кунйшник 

Віка, віко — 1) віко, кліпка (в очах); 
2) козубенька, кошик 

Вікованіе — вікування 
Віковать — вікувати 
Віковой — віковйй, одвічний, довічний 
Віковічний — віковічний 
Вікь — вік. — Во вікь, вь вікь, на віки — 

ПО ВІК, ПОБІЧНО. — Вь кой віки, вь 
кой то віки — колй не коли. — Вь 
віки не... — ніколи в с(ь)віті 

Вінець — 1) вінець; корона; 2) вінок 
Вінечньїй— 1) вінечнии, вінцьовий; 2) він¬ 

чальний, шлюбний 
ВІникь — віник, (старий) — деркач, дря- 

пач(к) 
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Вязаніе — в’язання, в’язанка 
Вязанка — в’язка, (здр.) в’язочка, оберемок 
Вязанка — д. Варега 
Внзать. ся —1) в’язати, ся, з’язувати, ся; 

2) плести, ся; 3) чіплятися, встря¬ 
вати. — Вязатьсн за кЬмь — волочи¬ 
тися за ким 

Вязелець, вязель — горошок: а) Согопіііа 
уапа Ь. — горошок білий, кучеря¬ 
вий, гороб'ячий, в’язйль; б) Мебіса§о 
заііуа І.. — буркунець; в) ЬаїЬугиз 
ргаїепзіз Ь. — горошок журавлиний; 
г) Роїепііііа Іогтепііііа — зав’язник, 
курзілля 

Вязея — в’язал(ь)ниця, в’язіл(ь)ниця 
Вязка— 1) в’язання, в’язанка; 2)д. Вязанка. 

— Вязкій — беручкий, глеюватий, гру¬ 
зький, чіпкий 

Вязкость — грузькість, липучість, чіпкість 
Вязникь — 1) в’язйна; 2) рос. СуПзиз ЬіЛо- 

гиз — в’яз, зіновать 
Внзнуть — 1) грузнути, грузти, в’язнути, 

зав’язати; 2) чіплятися (до чого) 

Внзовина, вязовникь, рос. ЗатЬисиїиз 
еЬиІиз Ь. — бузнйк, в’язовнйк 

Вязь, рос. ІЛтиз епиза — в’яз, берест 
Вязь — 1) в’язання, в’язь, плетення; 2) бо¬ 

лото, багно 
Вилить, ся — в’ялйти, ся. — Внленьїй — в’я- 

ле(я)ний 
Вялость — в’ялість, млявість 
Вяльїй, ло — І) в’ялий; 2) млявий, леміш- 

куватий, макуха, мнйха 
Вянуть— 1) в’янути; 2) марніти 
Вясло — перевесло 
Вятютень, голуб СоІшпЬа раїишЬиз — прй- 

путень 
Вяха, рос. — д. Болиголовь і Сісиїа уігоза 

Ь. — бех, віха 
Вячать, вячить — вищати, верещати, няв¬ 

чати (як кішка), бекати, мекати (як 
вівця) 

Вячка — вівця, овечка, бйр(ь)ка 
Вячвячь — бирь-бйрь! базь-оазь! 
Вящшій— більший, кращий, ліпший 

г 
Га! Га Га! —1) ач! чи ба! 2) гел! гел! гйля, 

гиль (на гусей) 
Гавань — гавань, прйстань 
Гавливать — говіти 
Гага, пт. Зотаїегіа тоїііззіта — гага 
Гагакать, гагакнуть — ґеґати, ґелґотати, 

гелготати,загелготати 
Гагара, гагарій — гагара, гагарячий 
Гагаучь, пт. Мег§из аіоеііиз — нирець 
Гагачій — гаг’ячий, гагйний 
Гадала — ворожбйт, ворожка 
Гадалка — ворожка, воріжка 
Гадальщикь, ца — ворожбйт 
Гаданіе — ворожіння, гадання, ворожба 
Гадательньїй, но — І) гадальний; 2) здо- 

гадальний 
Гадать — 1) ворожйти, гадати; 2) гадати 
Гаденькін — гидкенький, гидотненький, 

паскудненький 
Гадина — гад, гадина 
Гадить, ся — гйдити, каляти, ся, паску¬ 

дити, ся, поганити, ся 
Гадкій, ко — гидкйй, ко, гидотний, паскуд¬ 

ний, но, гидосний, но, огйдливий, во, 
огйдний, но 

Гадость — паскудство, гйдість, гидота 
Гадливость, гадливьій — гидлйвість, гидлй- 

вий 
Гадовье — гад, гаддя 
Гадь — гад, гадина 
Гадюка, Уірега Ьегиз — гадюка 
Гадючьи ягодьі, рос. Зоїапит Йиісатага 

— вовчі ягоди, глйстник, надтйнник 
Гаерствоватц, гаерничать — кумедничати, 

кумедійничати, дурника строїти 
Гаерь — кумедіянт, кумедник, штукар(ь), 

блазень 
Газель — дйка коза, сарна 
Газета — газета, часопис 
Газетний — газетний, газетярський 

Газетчикь — газетяр 
Газовий — газовий 
Газообразний — газовзірний, леткйй 
Газометрь — газомір ; 
Газоосвьщеніе — газове с(ь)вітло, ос)^»!"- 

лення 
Газь — газ 
Гайка — гайка, шруба, шрубка 
Гайло — паща, пелька ; 
Галантерейний — ґалянтерійний 
Галда— 1) галас, гармїі)йдер; 2) пащекуха, 

горлата, губата (про жінку) 
Галдить — галасувати, горлати 
Галдунь — крикун, горлань, пащекуй 
Г алера — галера 
Галерея — ґалєрея, піддашша 
Галиматья — нісенітниця, бридня 
Галка — 1) пт. Согуиз топесіиіа — галка, 

(зб.) — галич; 2) головня, головешка 
Галлюцинацін — мана, (о)чмана 
Гало, Гали — бгальня (вигинати полози), 

водйло (вигинати обіддя) 
Галопировать — ґальопувати,гаталати 
Галоша, галоши — ґальоші, (теплі) — кйнді 
Г алсі укі. — галегух, хустка на шйю, краватка 
Галстучний — галстуховий 
Галунь — галун, брузумент 
Галченокь — галченя 
Галька — галка (камінець кругляк) 
Гамакь — гамак 
Гамаши — панчохи, гамаші 
Гамь — 1) гавкання; 2) галас, гам, гамір 
Гангрена — вогнець, гангрена 
Гандшпугь — важниця 
Г арантировать, гараіітироваїїньїй — гаранту¬ 

вати, гарантований 
Гарантія — гарантія, зарука, забезпечен¬ 

ня, рукоємство 
Гардель — д. Вица 
Гардеробщикь — шатний 



Гардеробь 75 Гипсь 

Гардеробь— 1) гардероба; 2) убрання, одяг¬ 
нення, одяг, одіж 

Гардеробная — гардеробна, одягальня 
Гардина — завіса, завіска, заслона 
Гардовина, Гардовое дерево, рос. УіЬиг- 

пит Іапіапа — гордовина, гордовйк, 
гордйна, чорна калйна 

Гаркать — гукати, горлати 
Гармоника — гармонія 
Гармонировать—ладнувати, годитись, гар¬ 

моніювати 
Гармоническій — гармон(і)йчний, гармо¬ 

нійний 
Гармонія — лад, гармонія 
Гарнець — гарнець 
Гарнизонь — залога 
Гарнирь — приправа, гарнір 
Гарнцевьій — гарцьовий 
Гарпунь —-гак 
Гарусньїй — гарусовий 
Гарусь — гарус, волічка 
Гарцовать — конем грати, вигравати, ге(а)р- 

цювати, басувати 
Гаршнепь, пт. Зсоїарах раїїіпиіа — крячок 
Гарь — горіле, шмалятина, паленйна, (від 

Гнота) — згарятина, (в люльці) — 
згарь, чмирь, пекур, (від горілки) — 
пригара, прйгарок, ватра (від соломи) 

Гасилка, гасило — гасйло 
Гасить, ся, гаснуть — гасйти, ся, гаснути 
Гаспель — коловоріт 
Гастрическій — гастрйчний 
Гастрономь — ласун, ласій, смакун 
Гатить, ся — гатйти, ся, тамувати, ся 
Гать — гребля, гатка, загат(а) 
Гауптвахта — обахта, вартівня 
Гачи — колоші, холош(н)і 
Гачникь, гашникь — очкур, очкурня 
Гашеніе — гасіння 
Гащивать — гостювати 
Гвардеець, гвардіонь — гвардіяк, сердюк 
Гвардія — гвардія, сердюкй, сердючйна 
Гвоздика, рос. ОіапіЬиз — гвоздйка, гвоз- 

дйки, ОіапіЬиз О СагуорЬ. — польові 
гвоздйки, зіркй, зірочкй, О. ЬагЬа- 
Іиз, сЬіпепзіз І.. — каштанчики, капі¬ 
танці; 2) Та^еіез егесіа Ь. — жовтя¬ 
ки, повнякй,купчак 

Гвоздикь — гвіздочок, цьв’яшок 
Гвоздильня — гвіздярня, цьв’яхарня 
Гвозднльщнкь — гвіздяр, цьв’яхар 
Гвоздить — 1) цьв’яхувати; 2) гатйти, 

довбати 
Гвоздички, рос. Таееіез раїиіа Ь. — гвоз- 

дйчки, чорноорйвець, чорнобрйвці 
Гвоздичникь, рос. Оеиш игЬапиш Ь. — ви- 

вйшник, гребінник 
Гвоздичньїй — гвоздиковий 
Гвоздокь, гвоздочекь — гвіздок, гвіздо¬ 

чок, цьв’яшок 
Гвоздь — 1) гвіздок, цьв’ях, (для підків) — 

ухналь, (без головки) — шпень, шпе¬ 
ник, (для шин) — шиналь, (гонтовий) 
— гонталь, (великий і тонкий) — 
бринталь, (дерев’яний) — тйбель, (у 
шевців) — шпилька, (набитий цьв’яш- 
ками) — цьв’яхований, цьв’яшкова- 
ний; 2) кілок, кілочок 

Гвоздяной — гвоздьовий, цьв’яховий 
Гді,—де. — ГдЬ-гдЬ —де-де, де-не-де. — Гді, 

бьі то ни бьіло—де б ни було. — Гдї,- 
либо, гдЬ-ннбудь, гді, ни єсть —аби¬ 
де, десь, де-небудь, йнде. — Гді, ни- 
будь вь другомь МІСТІ. — де-йнде. — 
Гді попало — абй-де, де небудь.— 
Гді тамь! — деж пак! Деж-там! — 
Гді-то — десь 

Геєна — пекло, геєна. — Г. огненая — 
вогняна піч 

Гемороидальникь, рос. Ро1у£опит Ьуіігорі- 
рег Ь. — гірчак 

Геморой, геморойний—почечуй, почечуйний 
Геморойная трава, рос. Оаііиш Араппе Ь. 

— дереза, липчйця, лепець, мокрець 
Генварь, генварскій — січень, січневий 
Генеалогія — родовід, генеал(ь)оґія 
Генералитезь — генеральна старшина, ота- 

мання 
Генераль — генерал 
Генеральний — генеральний, загальний, 

спільний 
Географь — географ, землепйсець 
Географія, географическій — географія, зем- 

лепис, землеписний, географічний 
Геометрь — геометр; землемір ( 
Георгина, рос. ОаЬІіа — жеоржйна, орґінія 
Гераній, герань, рос. Сегапіит Ь’Негії — 

журавельник 
Гербарій — зільнйк, травнйк 
Гербь — герб; ште(а)мп 
Гербовой, гербовий — гербовйй 
Германець — німець, германець 
Гермафродить — дівчур, дівчастий 
Герметическій, ки — щільний, щільно, гер¬ 

метичний, но 
Героическій — героїчний, лицарський 
Герой — герой, лицарь 
Герольдь — герольд, вістун, вістовець 
Гетманствовать — гетьманувати 
Гетманство — гетьманування 
Гетманша — гетьманша, гетьманова 
Гетманщина — гетьманщина 
Гетмань—гетьман, (син його) — гетьманен¬ 

ко, гетьманич, (дочка) — гетьманівна, 
(заступник) — наказний гетьман 

Гжиголка, пт. Моїасіїїа — трясогузка 
Гибель— 1) згуба, загуба, загин, згйбіль, 

загйбіль; 2) гйбіль, сила, страшенна 
сила, безліч 

Гибельность — згубність, загйнність 
Гибельньїй — згубний 
Гибкій — гнучий, гнучкий, гнуткйй, гин- 

кйй,хвиськйй,хисткйй 
Гибкость — гнучкість 
Гибнуть — гйнути, пропадати 
Гигантскій, гиганть — гігант, гїганський 
Гигрометрь — гігрометр, вохкомір 
Гидь— повожатий, поводйр 
Г идра — гйдра 
Гикь — тікання 
Гикать, -кнуть — гі(и)кати, -кнути ' 
Гиль — гйля, гиль-гиля! 
Гильза — картуш, гільза 
Гипподромь — біговисько, іподром 
Гиппопотамь — бегемот, річнйи кінь 
Гипсь — гипс, любайстер, любастер 



Гиря 76 Глотаніе 

Гиря — гиря, вага, важок 
Глава — і) голова, глава, розум; 2) (верх 

церкви) — баня, маківка. — Во главі. 
— на чолі 

Главарь — головарь, привідця, верховода, 
ватажок 

Главенство — зверхність 
Главенствовать — головувати, верховодити, 

бути на чолі 
Главіюкомандующій — гегьман 
Главноначальствующій—головний керманич 
Главиьій — головний 
Глаголь — глагол, слово; 2) дієслово 
Глагольньїй — дієслівний 
Глаголь — 1) глаголь; 2) шибениця 
Гладенькій — рівненький, гладенький 
Гладилка — гладільце, гладільниця 
Гладить, ся — гладити, прасувати, галйти 

(намітку галкою) 
Гладіаторь — гладіятор 
Гладкій, ко — рівний, но, гладкий, ко 
Гладкость — гладкість, рівність 
Гладьішь— 1)рос. Ьазегріїірт ІайГоІіит Ь. 

—• стародуб, лиходійна трава, Ь. 
ргиіЬепісит Ь. — дика морква; 
2) галка, кругляк (камінь); 3) гладун 

Гладь — 1) гладь, гладінь; 2) настйлуван- 
ня, наволікання (в шитві) 

Глаженіе — гладіння, прасування, гла- 
ження 

Глазастьій — окатий, банькатий, бистро¬ 
окий 

Глазенки — оченьки, оченята, очиці 
Глазетовьій — златоглавий, срібноглавий 
Глазеть — златоглав, срібноглав 
Глазировать — 1) глянцювата; 2) поливати, 

люкрувати (цукром) 
Глазища — очища, баньки 
Глазница — 1) рос. ЕирЬгазіа оГГісіпаїіз — 

верес луговий, с(ь)вічка; 2) ямка 
(очна) 

Глазной — очний 
Глазокь — 1) очко, бченько. — ДЬлать 

глазки — очима стріляти, бісики 
пускати; 2) (в улику) — вічко 

Глазомьрь — окомір 
Глазунья — оката, баньката, бистроока. 

— Яичница глазунья — яєшня ціла, 
оката 

Глазура, глазурь — полива, поливо, покіст 
Глазурить — поливати. — Глазуренньїй — 

поливаний, полив’яний 
Глазь— 1) око. ■—Глаза на вьїкаїї—великі 

очі, баньки, вирла. — Г. впальїе — 
ямкуваті, запалі очі.— Г. гноящіеся 
— каправі, кислі, кислоокий (з такими 
очима).—Г. подслЬповатьіе — підсліпу¬ 
ваті, сліпаки.—Г. зоркіе—зіркі, бачучі, 
бистрі очі. — Аза вь глаза не знаеть — 
ні бе, ні ме, ні кукуріку. — Бро- 
саться вь глаза — впадати в очі. — 
Вь глаза — в вічі. — Глаза закрьівши — 
сліпма, осліп. — Глаза разоіжались 
— очі забігали. — Глазь не кажеть — 
очей не показує. — Глазь на глазь, 
сь глазу на глазь — віч-на-віч, очі 
на очі. — Забігать вь глаза —запо¬ 
бігати ласки, с(ь)вітйти в очі. — З 

глаза — за очі, по-за-очі. — Куда 
глаза глядять — с(ь)віт за очі, за очи¬ 
ма. — На глазахь — на очах, на виду, 
перед очима, очевидячки, в’очевйдь- 
ки. — Окинуть глазомь — окйнути 
оком, озирнути. — Плюнуть вь глаза 
— плюнути межй очі. — Пустить ПЬІЛЬ 
вь глаза—туману пустйти. — Пялить 
глаза—ви тріщати очі, витріщатися. — 
Свои.ми глазами — на свої очі. — Сом- 
кнулись глаза — склепйлися очі. — 
Слідить глазами — збрити, пастй 
очі, очйма. — Сь глазь — з очей. — 
Прочь изь глазь — геть з-перед очей. 
— Сь глазь долой, изь сердца вонь 
— як з очей, так і з думки. — Темно, 
хоть глаза виколи — хоч в око стрель. 
— Щурить глаза — щулити, шкулити, 
прискуляти очі. — Глаза шире брю- 
ха — завидющі очі. — Хлопать глаза¬ 
ми —лупати очйма. —Давать волю 
глазамь — запускати очі; 2) урік, 
урок, уроки, вроки. — Дурной глазь 
— погані, урічливі, врочлйві очі. — 
Оть глазу, сь глазу — з очей, від 
уроків 

Глазіть — ґави, ґави ловйти, очйти, вй- 
трішки продавати 

Гланда, гланди — золоза, зблози, залоза, 
залози, гланда, гланди 

Гласить — казати, говорйти, гласйти, ого¬ 
лошувати 

Гласность — гласність, привселюдність 
Гласний, но— 1) гласний, вістний, привсе¬ 

людний, прилюдний, но; 2) голосний 
(грамат.) 

Глась — голос, глас 
Глауберова соль — аглицька сіль 
Глашатай — вістун, оклйчник, оголбсник 
Глева? глевь — слизота (на рибі) 
Глезкій — слизькйй, сковзькйй, склизькйй 
Глетчерь — ледовець (р. в. ледівця), же- 

леднйця 
Глина — глйна. (глеювата) — глей, (поб.) — 

глеюка, (гончарська сіренька) — по¬ 
біл, (червоненька! — червінка, (фа¬ 
янсова) — мула, (шматок глини від 
печі) — печйна, (посудина для гли¬ 
ни)—глйняник 

Глинистий — глинястий, глинкуватий 
Глннница — глйнище, глйнисько 
Глинобитний — лямпачний, валькований 
Глиняний — глйняний, (з паленої глини) 

— череп’яний 
Глиста, глисть — глист, глиста, глистюка, 

глистюк 
Глистникь, рос. — 1) Зоїапит биісатага Ь. 

— вовчі ягоди, глистяк; 2) Тапасе- 
Іит уи!§аге — пйжмо, пйжма, наврб- 
тич, приворотень, шальнйк 

Глобусь -— ґльоб, глобус 
Глогь, рос. Согпиз хап^иіпеа Ь. —• свидй- 

на, свйдва, спиж 
Глодать— грйзти, жвакувати, — Тоска гло- 

жеть — журба сушить, гризе, нудьга 
в'ялить 

Глоданіе — гризіння, жвакування 
Глотаніе — глитання, ковтання 





Гноевица 78 Голавль 

Гноевица — гнила г(а)орячка 
Гноеніе — гноїння 
Г ноетеченіе — гноєтеча 
Гной — гній 
Гнойникь — болячка 
Гиойливьій, гнойньїй — гнойовий, гнилий 
Гноигь, ся — гноїти, ся, (про очі) —заки¬ 

сати, капрувати 
Гноючесть — гнибчість 
Гноючій — гніючий 
Гноистьій — гнойовий 
Гноючка — короста, болячка 
Гнуса — гугнявий, а, гугнйвий, а, гунька, 

гуня, гунявий, а 
Гнусавить — гу(г)нявити, гугнйвити 
Гнусавьій —- гугнявий, гугнйвий, гунявий, 

говзатии 
Гнусливмй —д. Гнусавьій 
Гнусливость — гугнявість, гунявість 
Гнусность — гидота, паскудство, гйдкість, 

брйдкість, мерзота 
Гнусньїй — гидкий, паскудний, бридкйй, 

мерзений 
Гнуть, ся — гнути, ся, згинати, ся, хилити, 

ся, коцюрбити, ся 
Гнушаться — гидувати, гребати, гребува¬ 

ти, брйдити, ся, гордувати 
Гніваться — гніватися, гнівйтися, покла¬ 

дати гнів, здувати, сердитися, важ- 
кйм духрм дихати 

Гнівить — гнівйти, сердити, дратувати 
Гнівливий — гнівлйвий, сердитий 
Гнівний — гнівний, сердйтий, злий, роз¬ 

гніваний, лихий 
Гнівь — гнів, гнівання, серце, пересердя 
Гнідой — гнідйй 
Гніздилище — гніздо, кубло 
Гніздиться — гніздйтися, мостйтися, куб¬ 

литися, кукоблитися 
Гніздникь, рос. ЬаіЬгаеа Зциатпагіа — 

петрів хрест, маслянки, шпараговий 
ряст 

Гніздо — гніздо, (здр.) — гніздечко, кубло, 
(здр.) — кубельце, кубелечко, кйш- 
ло, (гадюче) — гадючник, (жаб’яче) 
—- жабурйння 

Гніздової! — гніздовйй, кубловйй 
Гніздьішко — гніздечко, кубельце, кубе¬ 

лечко 
Говенньїй — 1) гівняний; 2) поганий, па¬ 

скудний 
Говно — гівно, кал, (птиче) — послід, (то¬ 

варяче) — кізяк, (овече і козяче) — 
біоки 

Говореніе — говоріння, балакання, бала- 
канйна 

Говорить, ся — говорйти, ся, казати, ба¬ 
лакати, мовити, ся, мовляти, про¬ 
мовляти. — Говорить на обумь — г. 
навмання, не знать що. — Г. обипнка- 
ми — г. на здогад. — Г. безь обиннковь 
— г. без сорома казка. — (Г. з бурчан¬ 
ням) — бурмотати, бурчати, (з гні¬ 
вом) — грймати, (з криком) — гала¬ 
сувати, репетувати, (голосно та 
неясно) — гомоніти, (гаркаво) — 
гаркати, гаркотіти, (мляво) — шля- 
(сле)безувати, (на незрозумілій 

мові) — герготати, джеркота(і)ти, 
шваргота(і)ти, (не виразно) — бель¬ 
котати, хамаркати, харамаркати, 
(не складно) — варнягати, верзтй, 
патякати, (не твердо, про дітей) — 
лепетати, (не вмовкаючи) — пащеку¬ 
вати, (про те ж саме) — турчати, 
торочити, правити, (постаречи) — 
шамкати, (тихо і неясно) — мйм- 
рити, бубоніти, (швидко) — дрібо¬ 
тіти, цокотіти, (шепеляво) — шепе¬ 
лявити, (шептом) —- шептати, шепо¬ 
тіти, (про кількох) — тишкуватися. 
— (Часто: що, шо?) — щокати. — 
Говорится — говориться, мовиться 

Говорливость — балаклйвість, балакучість, 
мовність 

Говорливьій — говіркіш, балаклйвий, ба¬ 
лакучий, мовний 

Говорной — говірнйй 
Г оворунь, говорунья — балаклій, -кун, базі¬ 

кало, щебетун, цокотун, щебетуха, 
цокотуха, торохтійка, (про дітей) — 
лепетун, белькотун, -туха 

Говорь — Г) говірка, вймова, мова; 2) го¬ 
мін; 3) поговір, поголоска, по¬ 
мовка 

Говільщикь, ца — говільник, ця, спасе- 
ник, ця 

Говініе — говіння 
Говіть — говіти, спасатися 
Говядина — яловичина, воловина 
Говяжій — яловичий, воловий, бичачий 
Гоголь — 1) пт. Апаз С1ап§и1а —пЛюлі; 

2) джеґирь, джиґун 
Гоготать — 1) реготати, сь; 2) галасувати, 

галакати; 3) гелготати, гегати 
Гоготунь — 1) реготун, ха; галатйн; 

2) ґел(ь)готун (про гуси) 
Годить — трівати, ждати, чекати, барй- 

тись 
Годить, ся — годйтися; здатися, знадобй- 

тися 
Годинний — роковйй, годовйй, річний, (про 

с(ь)в’ято) — урочистий, рочйстий 
Годность — здатність, придатність 
Годний — годящий, гожий, здатний, при¬ 

датний 
Годовальїй — одноліток, годовйк, річняк, 

(про бичка, теличку) — бузівок, бу- 
зімок, наз(й)імок, (про овечку) — 
ярка 

Годовать — літувати 
Годовщина — роковйни, роківщйна 
Годь—рік, год, літо. — Годь оть году—кож¬ 

ного року, що року. — Круглий годь 
— цілйїґрік, год. — Полгода — пів 
року. — Прошльїй годь — той рік, ми¬ 
нулий рік.—Позанрошльїй годь—поза- 
той рік.—Текущаго юда—сьогорічний, 
цьогодній, селіток. —Третьяго года 
— позаторік, позаторішній. — Вь те- 
кущемь, минувшемь, истекшемь го¬ 
ду — біжучого року, сього року, ми¬ 
нулого року, торік, в сім році, в 
минулому році, в збіглім році 

Г олавль, риба — а) Бяиаііиз серпаїиз — то- 
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ловень; б) (з породи Ми§і1) — лобань 
або лобас 

Голенастьій — гомілатий, цибатий 
Голенище — ха(о)лява 
Голень—гоміл ка, (м’яка частина її) — литка 
Голенькій, голехонекь — голенький, голі¬ 

сінький, голюсенький 
Голизна — голизна 
Голикь — деркач, дряпач, дряпак 
Голить, ся — голити, ся 
Голичекь — 1) деркачик; 2) рос. ТЬІазрі 

агуепзе Ь. — вередник, волоски, та¬ 
лабан, чорне ребро, білиця (гал). 

Голобородьій — голобородий 
Голобрюхій — голопузий, голочеревий 
Голова — голова, (здр.) — голівка, голо¬ 

вонька, голівонька, (побільш.) -— го- 
ловйця, головйська, головище. — 
Мертвая голова (метелик)—летючий 
паук. — Мьілить голову — милити чу¬ 
ба. — На голову разбить — до ногй, 
до пня, на-геть побити. — Очертн го¬ 
лову — наосліп, на одчай. — Приніло 
вь голову — спало на думку. —• Сло- 
жить голову — наложити, накласти 
головою. — Сломя голову —стрім¬ 
голов, прожогом. — Сколько головь, 
стольно умовь — що голова, то й ро¬ 
зум. — Стриженая голова — гиря. — 
Сорви голова — шибеник, шибай-го- 
лова, верни голова. — Повісить го¬ 
лову — похнюпити ніс. — Служить 
головою — головувати. — Головьі — 
головки, пришви (у чобіт). — Вь 
ГОЛОВЬІ — під голову 

Головань — головань, головач 
Головастіїкь — її д. Головань; 2) рос. Оо- 

гусіаііз зоїіаа — ряст, петрушковий 
ряст; 3) пуголовок 

Головастий — головатий, (про рослину) — 
головйстий 

Головашки — передок (у санок) 
Головатий — головатий, головйстий 
Головенка — голівка, голівонька 
Головище — верх, верховйна (річки, яру, 

балки) 
Головка — 1) д. Головенка; 2) (у рослин) — 

головка (напр., часнику), (в мака) — ма¬ 
ківка; 3) (у шпильки і т. д.) — головка, 
(оздоба на річах) — галька. — Пі- 
тушьи головки, рос. Ьатіит ригри- 
геит Ь. — красна кропйва, шандра 

Головной — голівнйй, голов’яний 
Головня — 1) головешка, (з іскрами) — ґа¬ 

лаґан, галаган; 2) рос. Ьоііит ґе- 
тиіепіит Ь. — кукіль; 3) з породи 
грибків ІІзІі1а§іпеае — зона, сажка 

Головокруженіе — головокруження, запа¬ 
морока, головокрут 

Головоломка — морока, головокрут 
Головоломний — морочний, морочливий 
Головоломщина, -ломь — морока 
Головомойка — вймова, пробирання, прочу¬ 

хан. — Задать головомойку — намйли- 
ти чупрйну,чуба 

Головорізь — головоріз 
Головчатий — голівчастий 

Голоданіе — голодування 
Голодать — голодувати, голодати 
Голодерь — глитай, жмикрут 
Голодний — 1) голодний; 2) неродючий, 

неврожайний, недорідний 
Голодовка, голодуха — голодівка, голодне¬ 

ча, голодуха 
Голодь — голод 
Гололедица — ожеледиця, ожеледа, оже¬ 

ледь, голощок. — Покриться гололе- 
дицей — приожеледитись 

Голоперій — голоперий 
Голопятий — голодранець, голодрабець 
Голосистий — голосйстий, голоснйй, гуч- 

нйй 
Голословннй — голослівний, бездоказний, 

бездовідний 
Голосованіе — голосування 
Голосовой —• голосовйй 
Голось — голос. —Кричать во весь голось 

— на весь рот, на всю пельку, на весь 
голос кричати 

Голосьба — голосіння 
Голохвость — голочванько 
Голтиль, голтнрь — шерпа, шерпетка 
Голубель, рос. Уассіпіиш иіі^іпозит Ь. — 

голубець, лохйна, лохачі, піякй, глу¬ 
хії н я 

Голубенокь — голуб’я, голуб’ятко, голу¬ 
беня, -тко 

Голубець— 1) синь, сйнява; 2) гриб Аеагі- 
сиз уіоіасеиз — синюха, синяк; 3) кі¬ 
бець, голуб’ятник 

Голубизна — блакйт(ь), блакйття 
Голубиний — голуб’ячий, голубиний 
Голубить — голубити, милувати 
Голубить — голубити, синити 
Голубица — голубиця, голубка 
Голубка— голубка, голубонька, горлиця, 

горличка,галочка 
Голубоватнй — голубенький,блакитнявий 
Голубоглазнй — синєокий 
Голубой, голубенькій — голубий, блакй(і)т- 

ний, блаватний, блакитненький 
Голубокь -— голубок, голубчик 
Голубушка — д. голубка — голубонька; моя 

кохана! моя галочко! моя рибонько 
Голу бь, пт. Сої шпЬа — голуб. — Голубь ліс¬ 

пом, О. раїитЬиз — прйпутень. — 
Дикій голубь, С. Іигіиг — горлиця. — 
Г. дикій, каменньїй, О. Ііуіа — дикий 
голуб, дикарь. -—Голубь гониьій, чис- 
тьіи—турман. — Г. воркунь, С. Іутра- 
пізапз — туркот, (по масті) — с(ь)віт- 
ляк, сивак, біляк 

Голубки, рос. Ациііеріа уи1§агіз — оксамит, 
орлики, дзвіночки І 

Голубіть — голубіти, блакитніти 
Голубятина — голуб'ятина 
Голубятникь — 1) голуб’ятник (шуляк); 

2)голубник 
Голубятня—голубник 
Гольїй — голий. — Голь какь соколь — го¬ 

лий як бубон, як турецький с(ь)в’я- 
тйй. — Голая истина, правда —щира, 
чиста правда. — Сь гольїми руками — 
з порожніми руками, голоруч, голіруч 
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Гольїтьба — голота, гольтіпа, сірома, бід¬ 
нота, злидні, шантрапа 

Гольшіь, голикь — голяк, голиш, голодра¬ 
нець, голоколінок, голоколінець, 
голоштанько, безштанько, злидарь, 
харпак, сіромаха; 2) галка (камі¬ 
нець круглий); 3) виливок (яйце); 
4) рос. Закіа пиіапз Ь. — бабка, баб¬ 
ки, голиш 

Голь — 1) голизна. — 'Ьсть голью — без хліба 
їсти; 2) д. Гольїтьба і Гольїшь. — 
Голь сь претензіями — злидні з пер¬ 
цем 

Голіть — голіти 
Гомза — гаман, капшук, калитка 
Гомзила, гомзиха — жмикрут, грошолуп, 

скупиндя, скупердяга, скнара 
Гомзуля — скиба, скибка 
Гомоза — непосидя(ю)чий, непосидячка 

(спільн. р.), швендя, дзиґа 
Гомозить, ся — 1) вовтузитись; вертітися, 

крутитися; 2) кишіти, комашйтися 
Гомозня — метушіння, шамотня 
Гомонь — гомін 
Гондола — гондола, човен 
Гоненіе — гонення, утиск, пересліди, гноб¬ 

лення 
Гонець — 1) гонець (р. в. — гінця); 2) рос. 

Зесіит асге Ь. — гонець, росхідник, 
очиток, очитки 

Гонитель, ница — гонитель, гнобитель, ка, 
напасник, ця, утйскач, переслідо- 
вець 

Гонка — рони, гонка, перегони; перегін 
(горілки) 

Гончарничать — га(о)нчарювати 
Гончарний — га(о)нчарський 
Гончарство — га(о)нчарство, га(о)нчарю- 

вання 
Гончарь—га(о)нчар(ь), (жінка) — га(о)нча- 

рйха 
Гончій, гончая собака — гонча, гончак 
Гоньба — ганяння, гонитва; 2) їзда, розгбн 
Гонять, ся — 1) ганяти, ся, гонити, ся; 

2) переганятися 
Гора — гора, (здр.) — гірка, гіронька, (поб). 

— горище, горюка, горйсько, (без 
лісу) — лиса гора, лисогір, (з пле¬ 
скатою верховиною) — полонина, 
(верх гори) — шпиль, (боки гори)- 
згір’я, згірок, (місце коло гори) — 
підгір’я. — Подь гору — з гори. — Вь 
гору—на гору. —- Подь гороїр—під го¬ 
рою, по-під горою, на підгір’ї. — Не 
за горами — недалеко, незабаром. — 
Какь гора сь плечь — як камінь з 
серця, з плечей. — Пирь горой —бен¬ 
кет на славу 

Гораздо—дуже, значно, далеко. — Гораздо 
лучше — далеко краще 

Гораздь — здатний, здібний, дотепний, 
вмілий, тямущий. — Кто во что го¬ 
раздь — хто що і як уміє 

Горбатіть — горбатіти 
Г орбина — 1) торбина; 2) обапол, обаполок, 

обзьол 
Горбистий — горбуватий, горбоватий, гор¬ 

бастий 

Горбунь,нья — горбань, горбач 
Горбушка — окраєць, окрайчик, цілушка 

(хліба) 
Горбьіль — обапол, обзьол 
Горделивьій — гордовитий 
Горделивость — гордовитість 
Гордець — гордун, гордій 
Гордиться, гордьть — гордіти, гордувати, 

пишатися, пишнйтися; бундючити¬ 
ся, пиндючитися 

Гордовина, рос. УігЬигпиш Ьапіапа Ь. — 
гордовина, гордйна, чорна калина 

Гордовьій — гордовйний 
Гордость — гордість, гордощі, гордуван¬ 

ня, пиха, чвань 
Гордьібачить — чванити, пиндючитися 

(и)індйчитися 
Гордий, до — гордий, пйшний; чванлйвий, 

чванькуватий 
Гординя — д. Гордость 
Горлянка, гордячка — гордівнйця 
Горе — горе, лйхо, біда; журба, туга, при- 

туга. — И горя мало — байдуже, ні 
гадки.—Горе-музьїканть—цигикач. — 
Горе горькое — лйхо тяжке. — Горю 
предаваться — в тугу вдаватися. — 
Горе причинять — завдавати жалю, 
туги. — Сь горя — з горя, з жалю, з 
журбй. — Сь горемь пополамь добить 
— розгорювати, загорювати. — Себі 
на горе, на своє горе — собі на безго¬ 
лов’я. — Мьїкать горе—бідувати, бідй- 
ти, біду тягтй. — Помочь горю — за¬ 
побігти лйхові 

Гореваніе — горювання, сумування, жур¬ 
ба, вбивання 

Горевать — горювати, журйтися, сумува¬ 
ти, тужйти, вбиватися, побиватися, 
в тугу вдаватися 

Горевой — бідолашний 
Горельефь — горорізьба 
Горемьїка — бідолаха, бідарь, злидарь, 

горопаха, сіромаха 
Горемьічньїй — бідолашний, сердешний, 

горопашний, безщасний, безталан¬ 
ний, сіромашний 

Горенка — покоїк, с(ь)вітлйчка, горниця 
Горестньїй — журлйвий, журний, смутлй- 

вий, жалібний 
Горесть — журба, жаль, смуток, туга, 

печаль 
Горець, рос. Ро1у§опиш. — Горець птичій, 

Р. ауісиїаге Ь. — спорйш, шпорйш, 
муріг, муріжок. — Р. Ьізіогіа —рако¬ 
ві шийкй, рачкй, левурда. — Р. соп- 
уоіуціиз Ь. — берізка, повійка 

Горець — гірняк, горяк, гірськйй, верхо¬ 
винець ' 

Горечь — гіркота, гіркість 
Горизонтальний — позем(іі)ий 
Горизонталькость — позем(н)ість 
Горизонть — обрій, позем, виднокруг, кру- 

гогляд. —На горизонті — край неба, 
на обрію 

Гористоеть — горяність, горовйтість, 
горйстість 

Гористий — горяний,горовйтий 
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Горицвіть, рос. ЬусЬпіз — горйц(ь)віт, 
зірочки, зірки 

Горка — 1) гірка, гіронька; 2) спускалка; 
3) Красная горка — весна-красна, 
провідна неділя 

Горланить — галакати, вигукувати, гала¬ 
сувати, репетувати, горлати 

Горлань — горлань, горлай 
Горластий — горлатий 
Горленка, горлянка, пт. СоїитЬа Іигіиг — 

горлиця, горличка 
Горло— 1) горло, горлянка, дихало. — Во 

все горло — на все горло. — Заткнуть 
кому горло — заціпити, зацитькати, 
заткнути пельку. — Сьпь по горло 
— наївся до схоч^; 2) гі(й)рло 

Горловина — джерело 
Горловой — горлянйй, горлянковий 
Горлупа, горлупникь, рос. Випіаз огіепіа- 

Ііз Ь. — грйцики, грйцик, свербйга, 
свербйгуз, свиріпа, катран 

Горльїшко — горличко, шййка (пляшки) 
Горлянка — 1) рос. СисигЬіІа Ьа§епагіа ь. 

— тйква; 2) рос. Ргипеїіа — горлянка, 
суховершки, Рііа^о агуепзіз Ь. — гор¬ 
лянка, грудна травка, полйнчик 

Горнило — горен 
Горнильньїй — горновий 
Горнисть — трубач, сурмач 
Горница — горниця, с(ь)вітлйця, покій 
Горничная — покоївка 
Горногорошекь, рос. ОгоЬиз уегпиз Ь. — 

горошок горобйний, дйкий, півники, 
черевйчки,зозулині черевйчки 

Горнозаводскій — гірнйчий 
Горнозаводство — гірництво 
Гориокаменньїй, -ная порода — поклад ка¬ 

мінний 
Горнорабочій — гірняк-робітнйк 
Горностаєвий — горностайовий 
Горностай — горностай, Расіогіиз егшіпеиз 
Горнушка — опічок 
Горнь — 1) горен, гута (на склянйх заво¬ 

дах), гартовня (в цегельнях); 2) тру¬ 
ба, сурма 

Горний — горовйй, гірнйй, гірськйй 
Городить, ся — городити, ся, (тином) — 

тинйти 
Городишко — містечко, городець 
Городище — городйще, містйще 
Городки — скраклі, краглі, цурка 
Городовой — городовйй, міськйй 
Городь — місто, город. — Губернскій го- 

родь — губерніальне місто 
Городской — міський 
Городьба— 1) городіння; 2) горожа; 3)язь, 

язок 
Горожанинь — городянин, городянець 
Горожанка — городянка 
Гороконь — гірнйк, горокоп 
Горонить — горенйти 
Гороховидний — горошкуватий 
Гороховинь — горохв’яник 
Гороховина — гороховиння, горохлянка 
Гороховица — горох (юшка з гороху) 
Гороховий — горохв’яний, гороховий 
Горохь, рос. Різиш заііуит — горох. — Г. 
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желтьііі, ЬаіЬугиз ргаїепзіз Ь. —жу- 
равлйні стрючкй, горошок 

Г орошекгь — горошок. — Уісіа сгасса Ь. — га¬ 
дючий, горобйний, гороб’ячий, во¬ 
ронячий, дйкий горошок, натягач 

Горошина — горошина 
Горскій — гірськйй 
Горстка — жмінька, горстка 
Горсть — жменя, (в дві руки) — прйгор- 

шня, прйгорщ(а) 
Гортанний — горловйй, горлянйй. — Гор. 

щель, отверістіе—голоснйця, 2І0ІІІ5. — 
Гортанная трава, рос. Ргипеїіа уиі- 
§агіз — горлянка, суховершки 

Гортань — гортанка, горлянка 
Горчакь, рос. Ро1у§опит регзісагіа Ь. — 

гірчак 
Горчать — гіркнути 1 
Горче, горчіе — гірче, гірюш(щ)е, гіркіш 
Горчить — гірчйти 
Горчица, рос. $іпаріз — гірчйця. — Зіпаріз- 

агуепзіз Ь. — свиріпа, свиріпиця 
Горчичникь — гірчйшник 
Горчичннй — гірчйшний 
Г оршенить, горшеничать — го(а)нчарювати 
Горшенн, горшечникь, ца—го(а)нчар(ь), гон- 

чарйха, (що виробляє посуду без по- 
лйви) — гончар(ь) білий, (полив’яну) 
— посудник, (що виробляє миски) — 
мйсочник 

Горшечничать — го(а)нчарювати 
Горшечничій — го(а)нчарів, гончаревий 
Горшечний — 1) горшковйй. — Горшечная 

кришка — покришка; 2) г(а)ончар- 
ський, го(а)нчарний. — Горшечний 
заводь — г(а)онча^ня 

Горший, горше —гірший, гірше, гірш 
Горшокь — горщик, (здр.) горщечок, гор¬ 

ща, горщичок, горщатко, горня, 
горнятко, (для борщу) — боргцівнйк, 
їдля каші) — кашнйк, кашірічок, 
(для зоління) — золійник, золінник, 
(метальовий, мідяний) — баняк, мі- 
день, мідняк, (чавунний) — чавун. — 
Плавильний горшокь — тйгель, (ци¬ 
ліндровий) — стовбун. — Не боги 
горшки обжигають — не с(ь)в’яті 
горшкй ліплять 

Горькій — 1) гіркйй; 2) бідолашний, без¬ 
щасний.— Горькая участь, судьба — 
гірка, лиха доля, лиха годйна. — 
Пить горькую чашу — бідувати 

Горьклий — згірклий, прогірклий 
Горькнуть — гіркнути 
Горьковатий, горьконькій — гіркенький, 

гіркуватий 
Горькость, горькота — гіркість, гіркота 
Горілка — горілка 
Горілки — горюдуб 
Горілое — згарь, згарятина, паленйна, 

шмалятйна 
Горілий — горілий, палений 
Горініе—горіння 
Горіть— 1) горіти, (тихо) — жевріти, бли¬ 

мати, (дуже) — палати, палахкоті¬ 
ти; 2) с(ь)вітйтись, блищати 

Горючесть — горючість, палкість, палю¬ 
чість 
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Горючій — 1) горючий, палючий; 2) пал- 
кйй. — Горючія слезьі — гіркі, ревні 
сльози 

Горюшко—горенько, лишенько. — И горюш- 
ка мало — байдуже, ні гадки 

Горяченькій — гаряченький 
Горячесть, горячность — гарячість, пал¬ 

кість, запал; щирість 
Горячечньїй — гарячковий 
Горячительньїй — гарячлйвий, палючий 
Горячить, ся — гарячити, ся 
Горячій — 1) гарячий, жаркий; 2) палкий, 

запальний, пальонии. — Горячо — га¬ 
ряче, палко; шпарко. — Сгоряча — 
згарячу, з’опалу 

Горячеє — гаряча страва 
Горячка, мед. РеЬгіз асиїа — гарячка, па- 

лючка, огневиця, жигавйця. — По¬ 
роть горячку — гарячйтися, хапатися 

Госпиталь, ньій — шпиталь, ний 
Господень — господній, господевий 
Господинь — пан, господарь; добродій. — 

Господа — панове, пани, панство, 
панове добродійство 

Господскій —д. Господень, панський, го¬ 
сподарський 

Господство —панування, господарювання 
Господствовать — панувати, господарю¬ 

вати 
Господчикь — панок 
Господь — Господь 
Госпожа — пані, добродійка, пані-матка, 

господиня, панійка 
Госпожинки— 1) Пречиста перша (15 сер¬ 

пня; 2) Спасівка (піст перед Пре¬ 
чистою) 

Гостейка — гостійка 
Гостекь — гостик 
Гостепріимньїй — гостинний, гостьовйтий, 

привітний 
Гостепріимсгво — гостйнність, гостина 
Гостинець — гостйнець, подарунок, база- 

рйнка 
Гостиница — гостйниця, ви(і)тальниця, го¬ 

тель, заїзд 
Гостинодворець — купець, крамарь 
Гостиньїй — купецький. —• Гостиньїй дворь 

— ратуша, рйнок, купецький двір, 
ряд. — Гостипая — с(ь)вітлйця, ви(і)- 
тальня, горниця 

Гостить, ся — гостювати. — Любящий 
гостить — гостювйтий, (іронично) — 
добрий до хати 

Гость, я — гість, гостя. — Вь гости — в гості, 
в гостйну. — Свадебньїе гости — ве¬ 
сільні гості, (про жінок) — приданки 

Гостьба, гощеніе — гостювання, гостйна 
Гостья — гостя 
Государственньїй — державний 
Государство — держава 
Государствованіе — державування, пану¬ 

вання 
Государиня — 1) царйця, цісарева, госпо- 

дйня; 2) добродійка, пані , 
Государь — державець, царь, цісарь, го- 

сподарь.—Милостивий государь — 
пане добродію, ласкавий пане 

Готическій — готйчний, шпилястий 
Г отовальня — рисувальне начйння, скрйнь- 

ка з рисувальним приладдям 
Готовить, ся — готувати, ся, лагодити, ся, 

ладнувати, ся, лаштувати, ся, лад¬ 
нати, ся, рештувати; припасати 

Готовленіе — готування 
Готовность — готовість, охочість, охота, 

хіть. — Вь готовности — на поготові. 
— Сь готовностью — охоче, дуже 
радо, з охотою, залюбки 

Готовий — 1) готовий, злажений, злашто- 
ваний; 2) охочий, радніший, ладен. 
— Я все готовь для вась сді.лать — 
радніший все для вас зробити. — 
Готовий кь услугамь — готбвий до 
послуги, на послуги 

Грабасдать — грабувати, хапати,гарбати 
Грабежний — грабіжний, драпіжний 
Грабежь — грабіж, грабіжка, грабунок, 

харцизство, драпіжство, здйрство 
Грабелина, грабловище — граблйще, гра- 

бйльно,граблисько 
Грабельний — грабельний 
Грабельщикь, ца — громаділ(ь)ник, ця, 

гребець 
Грабинникь — грабйна 
Грабинннй — грабовий 
Грабитель— 1) грабіжник, грабйтель, здйр- 

щик, здирця, харциз 
Грабительскій — грабіжницький, здйрщи- 

цький, харцйзський 
Грабить— 1) громадити, горнути, гребтй; 

2) грабувати, гарбати, шарпати, 
рабувати, обдирати, лупйти 

Грабли—"граблі, (здр.)— грабельки, (поб.ї 
— граблйща, граблйська, (держало) 
— граблище, граблисько, (верхня 
частина) — валок,(коло коси) — 
грабкй, (кінні) — громаділка 

Г рабликь, рос. Роїепііііа аг§еп1еа І.. — чер- 
вйшник, червечник, дерев’янка, жовня 

Грабовий — грабовий 
Грабокь — грабкй 
Грабь, рос. Сагріпиз Ьеіиіиз Ь. — граб, гра¬ 

бина, (здр.) — грабок, (поб.) — гра- 
бйще 

Граверь — різьб’яр, різьбар 
Гравилать, рос. Оеит игЬапит Ь. — гре- 

біник, вивішник 
Гравировальний — різьб’ярський 
Гравированіе — 1) різьба, вирізування; 

2) різьб’ярство 
Гравировать — вирізувати, різьбарити 
Гравій — жорства 
Гравюра — куншт, кунштик, грав’юра 
Градина — гр(я)адйна 
Градирня — градільня, випарня 
Градировать, ся — випарювати, ся, гра- 

ділити, ся 
Градированіе — граділення 
Градний, традовои — гра(я)довйй 
Градобитіе, градобой — гра(я)добій 
Градоначальникь — городничий, началь¬ 

ник міста 
Градусникь — тепломір 
Градусь — ступінь, градус 
Градь — 1) город, місто; 2) гряд, град 
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Гражданинь, ка — громадянин, ка; го¬ 
родянин, ка 

Гражданскій — 1) громадянський; 2) штат¬ 
ський, цивільний. — Гражданское 
право — цивільне право. — Г. муже- 
ство — громадянська мужність. — Г. 
долгь — громадянський обов’язок 

Гражданстсвенность — громадянськість, 
цивілізація 

Гражданство — громадянство 
Грамматика, -тическій — граматика, мов- 

ниця, граматичний 
Грамота— 1) грамота; 2) письмо, письмен¬ 

ність 
Грамотей — грамотій, письмак, письменний 
Грамотка — цидулка, грамотка 
Грамотность — письменність 
Грамотний — письменний 
Гранать, гранатний, дерево Рипіса §га- 

паїит і камінь Зііех §гапаІиз —гра¬ 
нат, гранатовий 

Грандіозний — величний 
Гранений — гранчастий, шліхбваний, 

гранче(а)ний, рубче(а)ний 
Граненіе — шліхування 
Гранильщикь — шліхарь 
Г ранильньїй — шліховал ьний, гранчальний 
Гранистьій — гранчастий, рубчастий 
Гранить — шліхувати, гранчйти 
Г раница — гра(я)нйця, кордон, межа, (поміж 

ланами і частинами поля) — обмі¬ 
жок, (доріжка по межах) — суголов, 
суголовки. — Вийти изь границь — 
перейтй, ступйти через край, пере- 
борщйти 

Граничить — гра(я)нйчити, межувати 
Граничний — гра(я)нйчний, сумежний 
Гранка — 1) шліхування, гранчення; 2) близ¬ 

нята (про горіхи) 
Грановитьій — гранчастий, рубчастий 
Грань — гран 
Грань — 1) д. Граница; 2) грань, гранка, 

ріг, руб, край, ооруб; 3) карб, за¬ 
рубка 

Грасировать — гаркати, гаркавити 
Графинь — карафка 
Границя — грапиня, графйня 
Гранить — линювати, графйти 
Гранленньїй — линьовании, графлений 
Гранскій — графський, грапський 
Гранство — графство, грапство 
Графь — граф(п) 
Грачевій, грачиний — граків, грачйний 
Граченокь — граченя, -тко 
Грачь, пт. Согуиз Гги§і1е§из — грач, грак, 

гайворон 
Граять — кракати 
Гребеница — ключча 
Гребенка — 1) гребінка, гребінець, гре¬ 

бінчик 
Г ребенной — гребінний. — Г ребенная трава, 

рос. Сеіозіа сгізіаіа Ь. — гребінець, 
півники 

Гребеночньїй — гребінцевий 
Гребенчатьій — гребінястий 
Гребеніцикь — гребіннйк 
Гребень — 1) д. Гребенка; 2) (у птиць) —гре¬ 

бінь; 3) верх, вершок, (гори) — шпиль 

Гребець — гребець, громадільник 
Гребло—стрихівка, стрихач, стрих. —Наси¬ 

пать вь гребло, подь гребло — встрих, 
під стрйх, вщерть насипати 

Гребля — гребовйця; 2) гребня; 3) гребля 
Гребневидньїй — гребінястий 
Гребной — гребнйи, громадільний 
Гребокь — 1) д. Гребло: 2) граса, (муляр: 

ський струмент); 3) лопать (в колесі 
млиновім) 

Гребта — турбота, клопіт, нудьга, сум 
ГребтЬть — нудитись, нудьгувати, суму¬ 

вати 
Гребуиечки (до дітей) — рученьки 
Гредиль — гряділь, валець у плузі 
Греза — 1) мара, мана, сон; 2) мрія 
Грезить, ся — 1) д. Бредить; 2) мріяти, ся, 

марити, ся, верзтйся, у хмарах лі¬ 
тати, химери ганяти 

Гремучій — грімлячий, гуркотячий, гурко- 
тлйвий,грімлйвии 

Гремушка — туркальце, тарахкальце 
Гремьть — 1) греміти, грімотіти, гурко¬ 

тіти, грюкотіти, (злехка) — нагрімати, 
(здалека)— стугоніти; 2) брязчати, 
брязкотіти 

ГремЬніе — грімотіння, гуркотіння 
Г ремячь — джерело 
Гренокь — грінка 
Гренуть — гребнути (веслом) 
Трести, гресть — греотй, громадити, гор¬ 

нути, згортати, згромажувати 
Грецкіи орьхь, рос. .Іи§1ап8 ге§іа Ь. — лю¬ 

ковий горіх 
Греча, рос. Ро1у§опшп Га§оругит — гречка 
Гречанка — грекиня 
Греческій — грецький 
Гречина, рос. АсЬіІІеа — деревій, крівав- 

ник, серпоріз 
Гречиха—д. Греча. — Птичья гречиха, рос. 

Ро1у§опиш ауісиїаге Ь. — моріг, спо¬ 
риш, шпориш 

Гречишньїй — гречаний 
Гречище — гречанище, гречківка 
Гречневикь — гречаник,стовпець 
Грибной — пзибовйй 
Грибь, рос. Рип^из — гриб, губа. —А§агі- 

сиз Сатрезігіз І.. — печериця. — А§. 
сіеіісіозиз . — рижик, рижок. — А§. 
теїеизУаЬІ. — опеньок, опеньки. — 
А§. Гоеіепз Регз. — валуй. — А§. Ие- 
саіог Регз. — вовнянка. — А§. Ргипи- 
Іиз Регз. — підслйвники, підвйшні. — 
А§. Киззиіа 8сЬаГГ. — сироїжка. — 
А§. зиЬбиІсіз Регз. — білянка. — А§. 
уіоіасеиз Ь. — синюха, синяк. — А§. 
тизсагіиз Ь. — мухомор, моремух(а). — 
А§. шеііпоібез Виїї. — говорушка. — 
Воіеіиз Саіориз Рг. — піддубень, під- 
дубок. — Воі. есіиііз Виїї. — білий гриб, 
боровйк. — Воі. Іиіеиз Ь. — маслюк, 
козел. — Воі. расЬуриз Рг. — піддубб- 
вик. — Воі. зсаЬег Виїї. — підгреб, 
чорнйш, бабка, під’осйчник; (ще 
народні назви грибів): стернявка, 
пістряк, товстякй, свиняк, пожарки, 
ковпачкй, зеленушки, лисичкй, їжа- 
чкй і т. и. 

6* 







Гужь 86 Давать 

Гужь — гуж. — Гужомь — а) на хурах, на 
возах; б) гужем, валкою 

Гузица, пт. Моїасіїїа — трясогузка, тря¬ 
сихвіст, трясихвістка 

Гузка — гузка (напр., яйця, веретена то- 
. що); (в мішка) — гузйрь, гузір, (у 
птиць) — куприк. 

Гулевой — гулящий 
Тулить — 1) агукати, ус(ь)міхатися; 2) ті¬ 

шити, бавити 
Гулкій — гучний 
Гулливьій — гульливий, гулящий 
Гуль — 1) гук, гомін, гуркіт; 2) луна 
Гульба — гульня 
Гульбище — гулянка, грище 
Гульникь, рос. Тгара паїапз Ь. — болотні, 

водяні, чортові горіхи 
Гулючки — піжмурки, жмурки, панас, ку- 

цю-баба, ціці-баба 
Гулявиикь, рос. ЗізутЬгіиш оГГісіпаїе Ь. — 

сухоребрик, сухоребриця 
Гуляка — гультяй, (зб.) — гульвіса, гультяй¬ 

ство 
Гулянье — гуляння, гулянка, гулі 
Гулять — гуляти 
Туляться — 1) тулятися; 2) полювати, 

(про собак і вовків) — тікатися, (про 
корів) — бігати 

ГулжЬньїй — шипшиновий 
Гулжрь, рос. Коза сапіпа Ь. — шипшина, 

рожа дика, шипчак 
Гуманность, гуманньїй, но — людяність, 

людяний, но, гуманний, гуманність 
Гуменньїй — токовйи, гуменнии 
Гуменце, гуменцо — гуменце. — Гуменце 

попопо, рос. Ьеопіосіоп іагахасшп Ь. 
— кульбаба 

Гумно — тік, (де молотять кіньми) — гар¬ 
ман, (місце перед током) — перед- 
тік, (за током) — пригуменок, (для 
стирт) —стожарня, стоговисько, по¬ 
діта, подення, (будинок) — клуня 
стодола 

Гуньба — 1) рос. Меіііоіиз соегиіеа 2ат. — 
буркун-зілля, сірозілля; 2) пліснявка 

Гунявьіи — шолудйвий 
ГунявЬть — шолудйвіти 
Гуртовой — гуртовйй 
Гуртовщикь — 1) гуртівнйк, гуртовйк; 

2) згінщик, гуртоправ 
Гурть — 1) згін, гурт. — Гуртомь — гуртом, 

валом 
Гурьба — юрба, юрма, натовп 
Гусарня — гусятник, гуснйк 

Гусарь — 1) гусарин; 2) пйнхва 
Гусеница— 1) (Егиса)—гусениця, (зб.)—гусінь, 

о(гу)сельня; 2) рос. Роїепііііа апзе- 
гіпа Ь. — гусячі лапкй, золотнйк, 
золототйсячник, пов’язок, м’якуш 

Гусенокь, гусеньшіь — гуся, гусятко, гусе¬ 
ня, гусенятко 

Гусиница, рос. — 1) д. Гусеница 2; 
2) ОгоЬиз Уегпиз Ь. — горошок горо- 
бйний, сердешна трава, черевйчки, 
півники 

Гусинникь, рос. АсЬіІІеа тіІІеГоіішп 1.. — 
деревій, крівавник, серпоріз 

Гусиньїи — гусячий, гусйний. — Гусиньїй 
(млечньїй) путь — Богів шлях, чу¬ 
мацька дорога. — Г усиная кожа — сй- 
роти (на шкірі у людйни). — Гусиная 
лапка, нога, рос.: а) СЬепороаіит — 
лобода; б) АІоЬатіїїа уи1§агіз Ь. — прй- 
воротень. — Гусиньїй лукь, рос. Са§еа 
Іиіеа 8сЬи1і — підзорушнин ряст, С. 
ризіїїа — гусятник 

Гусли — гуслі, (здр.) — гусельки, цимбали 
Гуслисть,гуслярь — гусляр 
Густель — гуща 
Густера — 1) риба АЬгатіз Ьіісса, уітЬа — 

густйра; 2) гущиня. гущавина, густ- 
вина 

Густехонекь — густісінький, густесенький 
Густи — д. ГудЬть 
Густить — густйти, згустювати 
Густнякь — гущавина 
Густоватьій — густенький; крутенький 
Густой — густйи, £про тісто, кашу) — ту- 

гйй, крутйй, (про рослину, про збори 
в одежі) — ряснйи 

Густолиственньїй — ряснолйстий 
Густость, густота, густьіня — густість, гу¬ 

стина, гущиня, гущина, гущавина. 
ГустЬть — густіти, густішати, гуснути, 

тугішати, тужавіти 
Гусьіня — гуска 
Гусь, пт. Апзег — гусак (самець), гуска, (са¬ 

миця), (мн.) — гуси. — Г усь китайскій, 
Апзег су§поібе5 — гергеля. — Г усемь, 
гуськомь—шйлом (з третьою конякою 
попереду),(про птиць) — нйзкою, 
ключем, (про їзду) — гужем, валкою 

Гусятникь — гусяр(ь) (людина) 
Гусятина — гусятина 
Гусятня — гусярня, гуснйк, гусятник 
Гуторить — балакати, гомоніти 
Гуща — гуща, фус 
Гуіцаной — гущовйй 

Да — 1) так, еге, егеж, авжеж, а як же, а-я. 
— Ни да, ни нЬть — ні так, ні 
сяк; ні те, ні се; 2) та, і. — Да-и — 
тай; 3) але, та; 4) нехай, най, гайд- 
гайд 

Дабьі — абй, щоб 
авалець — давалець 
авальщикь —давець, давач, дадій 

Давальщица — дадійка 

Даваніе — давання 
Давать, ся, дать, ся — давати, ся, дати, 

ся. — Давать вь долгь — набір дава¬ 
ти, навіряти, вірити, боргувати. — 
Д. взаймьі — позичати, у позичку да¬ 
вати. — Д. вь обрЬзь — вйдавцем да¬ 
вати. — Д. на слово — на віру дати. 
— Д. клятву — заприсягтись,’ по- 
клястйсь. — Дать другой обороть ділу 





Двоильньїй 88 Дегтярня 

Двоильньїй — перегінний. —Д. кубь—лем- 
бнк 

Двойни — двійнята, близнята, близнюки 
Двойникь — двійник 
Двойничникь — близня, -тко, близнюк 
Двойной — подвійний, двоїстий, двійнйй 
Двойня — 1) пара; 2) д. Двойни 
Двойственно — подвійно, вдвоє 
Двойственность — подвійність, двоїстість 
Двойственньїй — подвійний, двоїстий, двій¬ 

нйй 
Двоить, ся — 1) двоїтися, подвоювати, ся; 

2) переганяти (через лембик) 
Двойчатка— 1) близнята, близнюкй (про 

овочі, оріхи, горшки то-що); 2) двій¬ 
чатка (нагайка) 

Двойчатьій — подвійний, двійчастий 
Дворецкій — клюшник, (стар.) — шафарь 
Дворець —дворець (р. двірця), палац, па¬ 

лати 
Дворить — щастйти, вестйсь 
Дворникь — двірник 
Дворничиха— двірничка , 
Дворничій — двірницький, двірників 
Дворня — двірня, дворакй, челядь 
Дворной — дворовйй 
Дворовий—двірськйй. —Дворовий человікь, 

дворовая дівка — дворак, двірка 
Дворцовьій —двірцевий, палацовий 
Дворь — двір, двбрише, подвір’я, надвір’я. 

— Задній, черньїй дворь—задвірок. — 
Постоялий дво^ь — заїзднии двір, 
заїзд.—Скотньїи дворь—обора, загін, 
загорода, кошара.—Гостиньїй дворь — 
купецький дім. — Взять зятя во дворь 
— у прийми взяти. —Дворь обо дворь 
— двір з двором. — На дворі — на 
дворі. — Не ко двору — не до діла, 
не до речі. — Со двора — знадвору 

Дворняга — двірняк, надвірний пес 
Дворянинь, дворянка—дворянйн, шляхтич, 

дворянка, шлюстянка 
Дворяниться — паніти, панбшитися, уда¬ 

вати пана 
Дворянскій —дворянський, шляхецький 
Дворянство—дворянство, шляхецтво, шлях¬ 

та, панство 
Двоюродньїй брать., сестра —• брат, сестра 

у первих, у перших 
Двоязьічіе — двозначність, нещйристь 
Двонзьічньїй — двозначний, нещирий 
Двоякій — двоякий, подвійний 
Двоякость — двоякість, двозначність 
Двубортньїй — дворядний 
Двувесельньїй — двовесловий 
Двугласньїй — двоголосий 
Двугодичньїй, двугодовальїй, двухлітній — 

двохлітній, дворічний 
Двугорбьій — двогорбий 
Двугривенникь — сороковець (р. сороківця) 
Двуденіїьій, двудневньїй —дводенний, два- 

дньбвий 
Двудольньїй, двулопастньїй, бот. Оісоїу- 

Іесіопез — двочасткбвий 
Двудонний — дводенний 
Двуколка — біда, бідка 
Двукопьітііьій — ратишний, двокопйтний 
Двукратно — двічі, два рази 

Двукрьільїй — двокрилий 
Двуличньїй — 1) (про тканину)— міньоний, 

одмітнии; 2) лукавий, нещирий, 
хвальшйвий, позавічний 

Двумісячньїй — двохмісячний 
Двуногій — двоногий, двохнбгий 
Двуносьій — двоносий 
Двупольїй (НегтарЬгобіїе) — двоснастий 
Двусложньїй — двоскладовий 
Двусмьісленность — двозначність 
Двусмьісленньїй, но — двозначний, но, річ 

на двоє, і сяк і так 
Двуснальньїй — подвійний (про ліжко) 
Двурогій — дворогий 
Двурукій — дворукий 
Двуствольньїй — подвійний (про рушницю). 

— Двустволка — подвійка, дубель¬ 
тівка 

Двустворчатьій — двійчатий, подвійний 
Двусторонній — двобокий, двосторонній 
Двустишіе — двостих 
Двусіменодольньїй — д. Двудольньїй 
Двухкопеечникь — дві копійки, сьомак 
Двухкопеечньїй — двохкопійковий 
Двухмачтовьій — двощоглий 
Двухлітіе — дворічна, дворік 
Двухнедільньїй — двохтижньовий, двох- 

тижневий 
Двухохльїй — двочубий 
Двухзтажньїй — на два поверхи, двопо- 

верхий 
вінадцать — дванадцять 
вісти — двісті, двіста 

Де — мов, мовляв 
Дебелий — дебелий, опасистий 
Дебоширить — бешкетувати, шурубурити, 

бучу збивати, галабурдити 
Дебоширь — шибеник, шибай-голова, гала- 

бурдник, урвй-голова, галатйн 
Дебошь — бешкет, дешпет, галабурда 
Дебрь, (частіше мн.) дебри — нетря, пуща; 

байрак 
Деверь — дівер, швагер 
Девесиль, девятисиль, рос. Іпиіа Неіепі- 

игаї. — дивосил, оман. — Девесиль 
більш, Оагііпа уиі^агіз — одкасник 

Девизь — гасло 
Девяносто — дев’яносто, дев’я(ть)десять 
Девятерикь — дев’ятерик 
Девятильникь, рос. — 1) АсЬіІІеа поЬіІіз Ь. — 

деревій, крівавник, серпоріз; 2) Та- 
пасеїиш уиі^аге Ь. — навротич, пиж¬ 
мо, приворотень, коровай, наворотень 

Девятиньї —- дев’ятини (поминки в 9-й день) 
Девятка — дев’ятка 
Девять — дев’ять, дев’ятеро. — Девять сь 

половиной — півдесята 
Девятьсоть — дев’ятьсот 
Деготница — мазниця 
Деготь — дьоготь, діготь, (коло осі) — коло¬ 

мазь 
Дегтярка — 1) бочка з дьогтем; 2) рос. Со- 

піиш шасиїаіит Ь. — блекота, си¬ 
кавка 

Дегтярная — дігтярня 
Дегтярникь — дігтяр, смоляр 
Дегтярньїй — дьогтьовий, дігтевйй 
Дегтярня — дігтярня (де гонять дьоготь) 





Дерзаніе 90 Длинноватьій 

Дерзаніе — звага, нас(ь)мілення 
Дерзкій — зухвалий, задирака, задиркува¬ 

тий, напрасний 
Дерзновенньїй — відважний 
Дерзость — 1) відвага, с(ь)міливість; 2) гру¬ 

біянство, зухвальство; прикрість 
Дермо—1) кал, послід; 2) гній 
Дермопрять — гівночйст, золотарь 
Дерновьій — муріговий 
Дернь — дернина, дернюка 
Дерюга, дерюжина — рядно, ряднина, рядо¬ 

вина, (на мішки) — міховйна 
Дерюжньїй — рядняний 
Деряба — 1) пт. Согуцз §гаси1из — соя; 

2) рюмса, плакса, крйкса, рева 
Дерябка, рос. Оаііиш Арагіпе Ь. — дереза, 

ЛИПЧЙЦЯ 
Дерябить, ся — скребтй, чухати, чухма¬ 

рити, ся 
Дерябнуть — бацнути, зацідйти, затопйти 
Десенньїй — ясновий, ясловий 
Десанть — вйсадка (війська на суходіл) 
Десерть — ласощі, заїдки, прйсмаки, ла- 

гомйни 
Дескать — мов, мовляв 
Десна, мн. десньї, Оіп§іуа — ясна (р. ясен), 

ясло 
Десница — права рука, правйця 
Деспотизмь — деспотство, самовластя 
Деспоть — деспот, самовластець 
Десть — десть, лібра 
Десятеричний — десятернйй 
Десятерной — десятковий 
ДесятилЬтний — десятолітній 
ДесятилЬтіе — десятоліття 
Десятина — десятйна 
Десятинний — десятнйй 
Десятка — десятка 
Десятникь — десятник 
Десятскій — десяцький 
Десять — десять, десяток, десятеро 
Десять тьісячь — сто сот 
Десятью — десять разів по..., десятьма 
Деталь — подробиця, дрібнйця 
Дефилея — тіснйна, пас, прбсмик 
Дефицить — дефіцйт, недостача, недобір 
Дехтярка, рос. Сопіигп шасиїаіит Ь. — 

блекота, сйкавка, свистуля 
Дешевенькій — дешевенький, 
Дешевехонекь, нько — дешевісінький, ко 
Дешевизна — дешевина, дешевий 
Дешевить — дешевйти, танйти 
Дешевле — дешевше, дешевіш, таньше 
Дешевий — дешевий, таний 
Дешевіть — дешевшати, дешевіти таніти, 

танішати 
Джигитовать — герцювати, вигравати 

(конем) 
Джигитовка — герць, герець 
Джигить — герцьовнйк 
Дивані, — канапа, (здр.) — канапка, (без 

спинки) — тапчан 
Дивидендь — дивіденд, зискоділ, спілковйй 

прибуток 
Дивить, ся — дивувати, ся, чудувати, ся, 

дйвом дивувати, ся 
Дивний, но — чудовий, гарний, чудово, 

гарно 

Диво — дйво, дивовйжа, (кумедне) — чуда¬ 
сія. — Диво дивное, изь дивь диво — 
чудо-дйво, на прочуд дйво. — Диву 
дался, дивомь дивился — дйвом ди¬ 
вувався, здивувався 

Дизентерія — червінка, крівавиця 
Дикарь — 1) дйка людйна; 2) відлюдок, не¬ 

люд, нелюда; 3) дикарь (камінь) 
Дикій — 1) дйкий; 2) чуднйи. —Дикая ря- 

бинка, рос. Тапасеїиш уи1§агіз — 
пижма, пйжмо, навротич, приво- Єотень. —Д.рідька — грйцики, свер- 
йга (рос. Випіаз огіепіаііз Ц) — 
Д. яблоня, рос. Ругиз асегЬа Б. С. — 
КИСЛЙЦЯ 

Дикобразь — їжатець, Нізігіз 
Диковина — диковина, дивовище — Вь ди¬ 

ковину — на вдивовйжу 
Диковинний — дивовйжний, дивоглядний 
Дикообразньїй — дикоглядний 
Дикость — 1) дйкість; 2) одлюдність 
Диктовать — проказувати, диктувати 
Диктовка—проказування; диктура, диктант. 

— По диктовкі, подь диктовку писать 
— з голосу, у днктуру писати 

Дикція — дйкція, вимова 
Динь-динь — дзень-дзень, дзелень-дзелень! 
Диравьій —дірявий, (здр.) — дірявенький, 

дірчатни 
Дирижировать — правити, орудувати 
Дисканть — дискант, дйшкант 
Дискредитировать — дискредитувати 
Диспутировать — диспутувати 
Дистиллированіе, дистилляція — перегін 
Дистиллировать — переганяти 
Дисциплина — дисципліна; карність 
Дитя — дитя, дитйна, (мн.) — діти, дити¬ 

нята, (зб.) — дітвора; (мале як діти 
звуть одно одного) — ляля, лялечка, 
(що не говорить ще) — немовля, не¬ 
мовлятко, (що умерло нехреще- 
ним)—потерча, (останнє)—мезйнець, 
мезйнчик, (в жарт) — вйс(ш)крібок 

Дитятко — дитятко, дитйнка, дитинча 
Дифтерить — обкладкй, обклад, ґулі, за- 

валки, дифтерйт 
Дичать — дичавіти, дичіти 
Дичець, дичокь — дичок, дйчка 
Дичина — дичина 
Дичить — різнити (в грі або с(ь)півах) 
Дичиться — бігати людей, ховатися від 

людей 
Дичь — 1) пуща, дйке, поле, глушина; 

2) дичина; 3) нісенітниця 
Діаволь, діавольскій — д. Бісь, БІсовскій 
Діагональ, ньій, ко — косйна, перекутня, 

укісний, навкіс, косйною, укісно 
Діаконь, діаконица—диякон, дияконйха. — 

Бьіть діакономь — дияконувати 
Діалекть — нарічча, підмова„діалект 
Діаметрально—впоперек, впрогіц, поперечно 
Діаметрь — поперечник, прогін, проліт 
Длина — довжина, довгість. — Дниною, вь 

длину — завдовжкй, навдбвжки 
вздовж 

Длинникь — 1) довжина; 2) балка, сволок; 
3) перемет (рибальський) 

Длинноватьій — довгенький, подовгий 
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Договорь — умова, договір, угода. — Д. сло¬ 
весний, письменний — умова на сло¬ 
вах, на письмі.—Заключнть договорь 
—уложйти, зробити умову.—Нарушить 
договорь — зламати, зірвати умову. 
— Расторгнуть д. —скасувати умову 

Договіть — договіти 
Догонка, у виразі: вь догонку — наздогін, 

наздогінці 
Догораживать — догорожувати 
Догорать, догоріть — догаряти, догоріти 
Догоревать — догорювати, ся 
Догорланить — дорепетуватися, догаласу- 

ватися 
Догребать, -трести — догрібати, догребти 
Догрубить, догрубіянить — догрубіянити 
Догружать, догрузить — доважувати, дова- 

жити, довантажувати, дованта¬ 
жити 

Догризать, ся — догризати, ся 
Догрівать, догріть — догрівати, догріти 
Догрішить — догрішйти 
Догуливать — догулювати 
Додаивать, додоить — додоювати, додоїти 
Додалбливать,ся — додовбувати,ся 
Додалбливаніе — додовбування 
Додвигать, додвинуть, ся — досбвувати, ся, 

досувати, ся, підсовувати, ся, до- 
сунути, ся, підсунути, ся 

Додержать, додерживать — дотримати, до¬ 
держати, дотримувати, додержу¬ 
вати 

Додержаніе — дотримання, додержання 
Додолбить — додовбати 
Додразнить, ся — додражнйти, ся, додра- 

тувати, ся 
Додружиться —додружйтися, дотоваришу- 

вати, ся 
Додувать — додувати 
Додуматься — додуматися, домйслитися, 

доміркуватися, домізкуватися 
Додурачиться —додуріти, дожируватися, 

допустуватися" 
Доділать, додільївать — доробйти, дороб¬ 

лювати 
Доеніе, дойка — дійво, дбїня 
Доенка, дойникь — дійнйця, скопець 
Дожаривать, дожарить, ся — досмажувати, 

ся, досмажити, ся 
Дожать, дожимать, дожинать, ся — 1) до- 

давйти, дочавйти, (про білизну) — 
вйкрутити, додавлювати і т. и.; 
2) дожати (зспіб), обжинатися 

Дождать, ся — діждати, ся, дочекати, ся, 
дотривати 

Дождевикь, дождяникь — д. Бздушка 
Дождевой — дощовйй 
Дождить—дощйти, (починати)—накрапати 
Дождливьій — дощйстий, дощуватий, до¬ 

щовйй 
Дождь—дощ, (маленький)—дощик. — Г риб- 

ной, мелкій дождь — дрібнйй дощ, 
(дуже дрібний) — мигйчка, мжйчка, 
мряка. — Крупний дождь — краплй- 
стий, крапчастий. — Проливнои дождь 
— ливнйй дощ, злйва, (сильний та не 
довгий) — туча, тучнйй дощ, (дов¬ 
гий) — обложнйй, облоговйй 

Дожевать, дожевьівать — дожувати, дожо¬ 
вувати 

Дожечь, дожигать, ся — допалйти, допа¬ 
лювати, ся 

Дожиганіе — допалювання 
Доживать — доживати, добувати 
Дожиданіе — ждання, чекання 
Дожидать, ся — ждати, чекати 
Дожить — дожйти, добути 
Дожрать — дожерти, дотріскати, долопа- 

ти, пожерти і т. д. 
Доза — давка 
Дозванивать, ся — додзвонювати, ся 
Дозваться — доклйкатися, догукатися 
Дозволеиіе — дозвіл, дозволений 
Дозволительньїй — дозволений, вільний 
Дозволить, дозволять — дозволити, позво¬ 

лити, дозволяти, дозволяти 
Дозвонить, ся — додзвонйтн, ся 
Дознаваніе — дознавання 
Дознавать, ся, дознать, ся — дознавати, 

ся, довідуватися, упевнятися, ді¬ 
знатися, довідатися і т. д. 

Дознаніе — дознання, слідство 
Дозобать — додзьобати, додзюбати 
Дозолачивать, дозолотить, ся — дозолочу- 

вати, дозолотйти,ся 
Дозорной — дозорний, дозорець 
Дозорь — обхід, об’їзд 
Дозрівать, дозріть — доспівати, достига¬ 

ти, виспівати, доспіти, достйгти 
Дозріваніе — достигання 
Дозрілий — доспілий, достйглий 
Дозьівать, ся — скликати, докликати, ся 
Дозіваться — доґавитися 
Доиграть, ся, доигрьівать, ся — дограти, 

ся, дожартуватися, догравати, ся 
Доигрьіваніе — догравання 
Доильница — доїльниця, рйчка, доярка 
Дойньїй — дійний 
Доискать, ся, доискивать, ся — дошукати, 

ся, дошукувати, ся 
Доискивать — вишукувати, доходйти, 

дійтй 
Доисторическій — перед’історйчний 
Дойти — дійтй 
Доить, ся — доїти, ся 
Дока — мйтець, мистець 
Доказьіваніе — доводження, підпирання 

доводами 
Доказатель — докажчик, довбдець 
Доказательньїй — доказнйй, довідний 
Доказательство — доказ, довід. — Доказа- 

тельства письменньїя — доводи ли¬ 
стовні 

Доказать, доказьівать — доказати, довес¬ 
ти, доказувати, доводити 

Докалить, докаливать — 1) догартувати, 
догартовувати; 2) роспектй, роспі- 
кати 

Докальївать, ся, доколоть — доколювати, 
ся,доколоти 

Доканчивать — кінчити, докінчувати 
Доканчиваніе — докінчування 
Докапливать, докопить — докладати, до¬ 

класти 
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Докапчивать, докоптить — докопчувати, 
докоптити 

Докапчиванье — докопчування 
Докапьівать, ся, докопать, ся—докопувати, 

ся, докопати, ся 
Докапьіванье — докопування 
ДОкарабкаться — додертися, додряпатися 
Докараулить — допильнувати, доварту- 

вати 
Докармливать, докормить — догодовувати, 

догодувати 
Докатать, докатьівать — докотити, доко¬ 

чувати, (про білизну) — докачати, 
домаглювати (на маті) 

Докатить, ся — докотити,ся 
Докатьіванье—докочування, доточування 
Докачать, ся, докачивать, ся — докачати, 

ся, (на гбйдальці) — догойдати, ся 
Докачиванье — докачування. 
Докашивать, ся, докосить, ся — докбсю- 

вати, ся, докосити, ся 
Доквасить, доквашивать, ся — доквасити, 

доквасювати, ся 
Доквашиваніе — доквашування 
Докипать, -піть — докипати, докипіти 
Докисаніе — докисання 
Докисать, докиснуть — докисати, докис¬ 

нути 
Докисльїй — кислий, доквашений 
Докись — докис, доквас 
Докладной — докладний 
Докладь — доклад, рапорт 
Докладьівать, докласть, доложить—докла¬ 

дати, додавати, доводити до ві- 
дрма, докласти, додати, довести до 
відома 

Доклевать — доклювати, доклюкати 
Доклеивать, доклеить — доклеювати, (ка- 

рюком) — докарючувати, доклеїти, 
докарючити 

Доклеиваніе — доклеювання 
Доклеймить — дотаврувати, дозначйти 
Доклонить, ся — дохилйти, нахилити, ся 
Доковать, доковьівать, ся — докувати, до¬ 

ковувати, ся 
Доковьілять — дошкандибати 
Доковьірнть, ся — доколупати, ся 
Доколачивать, доколотить —добивати, до¬ 

бити 
Доколачиваніе — добивання 
Доколдовать, ся —дочаклувати, довідьму- 

вати, доворожйти, ся 
Доколь, доколі — доки, дбкіль 
Доконать — доконати 
Докононатить — доконопатити, допаклю- 

вати 
Докончить — скінчити, докінчити 
Докраивать, докроить — докроювати, до¬ 

кроїти 
Докрасить, докрашивать, ся —домалювати, 

домальовувати, ся; дофарбувати, 
дофарбовувати 

Докрасна — до жару, аж почервоніло, по¬ 
ки почервоніє 

Докричать, ся — догукати, ся. 
Докрошивать, докрошить, ся—докрйшува- 

ти, докришити, ся 
Докрутить, докручивать — докрутити, до¬ 

вертіти, досукати, докручувати 
і Т. д. 

Докручиваніе — докручування 
Докручиниться — дожурйтися, досумува- 

ти, дотужйти 
Докторь — доктор, лікарь 
Докторша — 1) лікарша (жінка лікарева); 

2) лікарка 
Докувьіркаться — доперекидатися 
Докука — докука, докучання 
Документі — документ, папір 
Докупать, ся — докупати, ся 
Докупать, докупить, ся — докупати, доку¬ 

повувати, прикуповувати, докупи¬ 
ти, ся 

Докупка — докуповування 
Докуривать, ся, докурить, ся — докурюва¬ 

ти, ся, докурити, ся 
Докучать — докучати, надокучати, набри¬ 

дати, обридати 
Докучливость — набридливість, уїдливість 
Докучливий — набридливий,обридливий, 

уїдливий, в’їдливий 
Докушать, докушивать — доїсти, доїдати; 

допити, допивати 
Долавливать, доловить—доловлювати, до¬ 

ловити 
Долазить, долізть — долазити, долізти 
Доламьівать, доломить — доломлювати, до¬ 

ломити, доламати 
Доламьіваніе — доломлювання 
Долбежь, (частіше) долбежка — зубрячка, 

турукання. — Вь долбежка — в зуб¬ 
рячку 

Долбило — долото 
Долбать — 1) довбати; 2) турукати, товкти, 

зубрити 
Долбленіе — довбання 
Долбня, долбуха, долбу шка — довбня, дов¬ 

бешка 
Долгаться — добрехатися 
Долгій, долго—довгий, довго, (поб.) —дов¬ 

женний, довжезний. — Воть и вся 
не долга — от і все, та й годі. — Дол- 
гая жизнь — довгий вік. — Долго ли 
до бідьі? — чи далеко до біди 

Долговатьій, то — довгенький, ко 
Долговременньїй, но — довгочасний, но 
Долговременность — довгочасність 
Долговой — довговйй, борговий 
Долговічньїй, но — довгрвічний, но 
Долговічность — довговічність 
Долговязьій — довгов’язий 
Долгоденствіе — довгий вік 
Долгоденствовать — довго жити 
Долгогривьій — довгогривий, гриватий 
Долгольтіе — довгий в;к, довголіття 
Долголітній — довголітній, довговічний 
Долгоножка, ком. Тіриіа — довгоніг 
Долгоносикь, ком. Сигсиїіо — довгоновнк, 

носай, свинка, шашлак 
Долгонько — довгенько 
Долгопольїй — довгополий 
Долгорукій — довгорукий 
Долгосрочньїй -— довгостроковий, на дов¬ 

гий термін 
Долгота — довжина, довгість 
Долготерпіливьій — довготерплячий 
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Долгоухій — довговухий, ухань, ухач, (про 
свиней) — каплоухий, клапоухий 

Долгохвостикь, пт. Раги$ сапсіаіиз— сини¬ 

ця хвостата 
Долгохвостьій — довгохвостий, хвостач 
Долгошеій — довгов’язий, довгошиїй, -йя, -йє 
Долгошея — довгов’яз, йовгошйй Йолгоязьічньїй — язикатий, довгоязйкий 
олгь — 1) обов'язок, повйнність. — Испол- 

нять д. — чинйти обов’язок. — Испол- 
нить д. — вйповнити, вйконати по¬ 
вйнність, обов’язок. — ИзмЬнить сво¬ 
єму долгу — зрадити свою повйн¬ 
ність. — Отдать посліпшій д. покой- 
нику — віддати небіжчикові останню 
шану. — Отдать послідній долгь при- 
родЬ — віддати Богові душу; 2) довг, 
винне, винувате; позичка, борг, 
віра. — Вь долгь брать — брати на¬ 
бір, в позичку. — Вь долгь вкрить, 
давать — боргувати, на-бір давати, 
у позйку давати. — Требовать д. — 
довг правити 

Долевой — частковйй, пайовйй 
Долежать, ся — 1) долежати, ся; 2) (про 

овочі) — влежатися, доспіти, до- 
стйгти 

Долетать, долетіть — долітати, долетіти 
Должать — позичати, запозичатися, вдбв- 

жуватися 
Доливаніе — доливання, доточування 
Долженствовать — мусити, мати, обов’я¬ 

зок мати 
Должникь — довжнйк, винуватий, вину¬ 

ватець 
Должно — повйнно, належить 
Должно бьіть — 1) повйнно, мусить бути; 

2) мабуть, либонь, десь, десь певно 
Должное — повйнне, належйтість 
Должностной — урядовий, службовйй 
Должность — уряд, служба, посада. — 

Иснравляющій должность — заступ¬ 
ник кого 

Должньїй — повйнний, належйтий 
Должень— 1) повйнен, мусить; 2) вйнний, 

вйнен 
Доливать, ся — доливати,ся 
Доливка — доливання, досипання 
Долизать, долизьівать, ся — долизати, до- 

лйзувати, ся 
Долина — долйна; діл, поділ, низькоділ, 

низина, (межи високими горами) 
— межигір’я, (довга і вузька, на 
степах) — балка, (недовга та глибо¬ 
ка) — яр, ярок, (з ліском) — байрак, 
(де починається долина) — придо¬ 
линок, (де кінчається) — одвершок 

Долинушка — долйнонька, долйночка 
Долить — долйти, досйпати 
Долой — геть, пріч 
Долотить — довбати (долотом) 
Долото — долото, (здр.) — долотце 
Долу — долі, до долу, вниз, внизу 
Дольникь-СПІЛЬНИК ' 

Дольньїй — низовйй, нйжній, СПІДНІЙ 
Дольше, ДОЛІ, е — довше 
Долізать. долізть — долізати, долізти 
Доля — і) частка; 2) доля, талан 

Дома —дома, вдома, в господі, в домівці 
Домазать, домазьівать — домазати, дома- 

стйти, дошмарувати, домазувати, 
домащувати, дошмаровувати 

Домальївать, ся, домолоть, ся — домелю¬ 
вати, ся, домолоти, ся 

Домарать, домарьівать — докаляти, дома¬ 
зати, домазувати, вйкаляти, вйма- 
зати 

Доматьівать, домотать, ся — 1) домотува¬ 
ти, домотати, ся; 2) доцйндрювати, 
доцйндрити 

Домахнуть — докйнути 
Домачивать, ся, домочить, ся — домочу- 

вати, домочйти, ся 
Домачиваніе — домочування 
Домашній — 1) хатній, домовий, домів- 

ський; наський, свійський. — Домаш¬ 
ній холсть — до,моткане полотно, 
домоткан; 2) домівнйк, ця, домівець. 
— Домашніе — домівникй, домівці, 
сем’яне, свої. —Домашній человіїсь — 
свій чоловік 

Домащивать, домостить—домощувати, до- 
мостйти 

Домежевать, домежевьівать, ся — домежу- 
вати, домежовувати, ся 

Домекь, вживається тільки у виразі: 
Не вь домекь — не вдогад, не 
втямкй 

Доменная печь — велйка піч, гута (на руд¬ 
нях) 

Домести, дометать — доместй, домітати 
Дометать, дометьівать — докйдати, докй¬ 

нути, докидати 
Домикь, домишко — домок, домочок, хат¬ 

ка, хатйнка 
Домовитьій — господарний, хазяйновйтий 
Домовитость — господарність, хазяйновй- 

тість 
ДомовладЬлець, лица, домохозяинь—домо¬ 

хазяїн, господарь дому, домодер- 
жавець, домохазяйка, господйня 
дому 

Домовничать — домувати, домонтарювати 
Домоводь — домар 
Домоводство — домівство, господарство, 

хазяйство 
Домовой — домовйй, домовйк, дідько 
омодільньїй — доморобний 
омогательство — домагання, допоминан- 

ня 
Домогаться — домагатися, доправлятися 
Домой — до дому, до господи 
Домолачивать, домолотить — домолочува¬ 

ти, домолотйти 
Домоправитель—управйтель (дому), (стар.) 

— шафар(ь), доморядник 
Домоправительство — доморядництво, до- 

моряд 
Доморощенньїй — доморослий, свійський, 

свого хову 
ДомосЬдство — домонтарство( домарство 
ДомосЬдь, ка — домонтар(ь), ка, домар, 

домаха, сидун, (в жарт) — пічкур 
Домостроитель — будівнйчий 
Домостроительньїй — будівнйцький 
Домостроительство — оудівнйцтво 





Допрьігивать 97 Досльїшать 

Допрьігивать, допрьігнуть —дострибувати, 
доплигувати, дострибнути, доплиг¬ 
нути 

Допрьіскать, допрьіскивать — допргіскати, 
допрйскувати 

Допрьіскиваніе — допрйскування 
Допрівать — упрівати, допрівати 
Допрядать — допрядати 
Допрядьіваніе — допрядання 
Допускать, допустить — допускати,при¬ 

пускати, допустити і т. д. 
Допусканіе — допускання, припускання 
Допуіценіе—допуск, дбпуст, попуск, попуст 
Доньїтать, допьітьівать — вйбити, вймучи- 

ти, вибивати, вимучувати (при¬ 
знання) 

Допьяна — доп’яну 
Донівать, допіть, ся — дос(ь)півувати, 

дос(ь)півати, ся 
Доработать, доработьівать, ся —доробйти, 

доробляти, дороблювати, ся; допра¬ 
цювати допрацьовувати, ся 

Доработьіваніс — дороблювання 
Доравиивать, доровнять — дорівнювати, 

дорівняти 
орвать, дорьівать — дорвати, доривати 
орисовать, дорисовьівать -— домалювати, 

домальовувати 
Дорисовьіваніе — домальовування 
Дорога—дорога, шлях. — Большая, торная 

дорога — бйтий шлях, велйкий шлях, 
(стар. і гал.) — гостйнець. — Желіз- 
ная дорога — залізна колія, заліз¬ 
ниця.— Проселочная дорога — степо¬ 
ва, польова дорога. — Почтоваядо- 
рога — стовповййшлях. — Весенняя, 
зимняя, літняя дорога — вешняк, 
зимняк, літняк. — Установившаяся 
дорога — становкйй шлях. — Ухаби- 
стая дорога — виббїстад. — Уізженная 
д. — утерта д.; (вдовж берега) — бе¬ 
режняк, (крута з гори) — узвіз. 
— Идти безь дороги, ОКОЛЬІІЬІМИ пу¬ 
тями — навмання, манівцем, манів¬ 
цями. — Собираться вь дорогу—лаго¬ 
дитися, лаштуватися (в дорогу) 

Дороговатьій, то — дорогенький, ко 
Дороговизна — дорожня, дорожнеча 
Дорогої!, го — 1) дорогйй, дорого; 2) лю¬ 

бий, коханий 
Дородливьій, дородиьій — огряднйй, опаси¬ 

стий, гладкйй, тіловйтий 
Дорожать — дорожчати, дорогшати 
Дороже — дорожче, дорогше 
Дорожить — дорожйти, цінйти, шанувати 
Дорожиться — дорожйтися 
Дорожка, дороженька — І) доріжка, дорі¬ 

женька, стежка, стежечка; 2) до¬ 
ріжка, смужка (в якій тканині); 
3) жолобок, рівчачок (вирізаний в 
дошці) 

Дорожникь — 1) долотце криве (для жо¬ 
лобків); 2) подорожник (книжка для 
подорожніх) 

Дорожньїй — подорожній 
Дорожчатьій (плетений чи витканий 

смужками) — смугнастий, пасмова- 
ний 

Доростать — доростати, виростати 
Дорубить, дорубливать — дорубати, при¬ 

рубати, дорубувати, прирубувати 
Доругаться — долаятися 
Дорьівать, ся — 1) д. Дорвать; 2) допада¬ 

тися, доскіпатися 
Дорьівать, дорьіть, ся — доривати, ся, до¬ 

копувати, ся, дорйти, докопати, ся 
Дорізать, дорізьівать — дорізати, докра- 

яти, дорізувати, докраювати 
Дорізвиться — допустуватися, догратися 
Досада — досада, прикрість, докука, пе- 

ресердя, злість. — Какая досада! — 
яка шкода! яка досада 

Досадить, досаждать — досадити, доку¬ 
чити, надокучити, напрйкритися, 
досажати, докучати, надокучати, 
прикритись 

Досадить, досаживать — досадйти, доса- 
жувати 

Досадительньїй, досадливий, досадний — 
досадний, докучливий, прйкрий, 
обрйдливий 

Досадовать — гніватися, сердитися 
Досаливать, досолить, ся — досолювати, 

досолити, ся 
Досаливать, досалить, ся — досалювати, 

домазувати, досадити, домастй- 
ти, ся 

Досасьівать, дососать, ся — досисати, до- 
сосати, доссати, ся 

Досверливать, досверлить, ся — досвердлю¬ 
вати, досвердлйти, ся 

Досель, доселі — досі, до сього часу 
Досидіть, досиживать, ся — досйдіти, до- 

сйжувати, ся 
Доска — дощка. — Половая д. — мостйна, 

планйця, стелина, (випилена) — тер- 
тйця, (витесана) — тес, — (’Л вершко¬ 
ва) — шалівка, (для покрівлі, драна) 
—дранйця, дрань, (випилена) — гонт, 
ґонта. — Кухонная д. — стільнйця 

Доскабливать, доскоблить — доскромажу- 
вати, доскрібати, доскромадити, 
доскребти 

Доскабливаніе — доскромаджування, до¬ 
скрібання 

Досказать, досказьівать — доказати, домо¬ 
вити, договорйти, доказувати, до¬ 
мовляти, договорювати 

Досказьіваніе — доказування, домовляння 
Доскакать, доскакивать — доскочити, до¬ 

стрибнути, доплйгнути, доскаку¬ 
вати, дострйбувати, доплигувати 

Доскакаться — доскакатися, дострйбатися 
Доскакиваніе — доскокування, дострибу¬ 

вання 
Доскребать, доскрссть — дос(ш)крібати, 

дос(ш)кребтй, дошкря(а)бати 
Доскребаніе — доскрібання, дошкря(а)бу- 

вання 
Дослуживать, дослужить — дослужувати, 

’дослужйти 
Дослуживапіе — дослужування 
Дослушать, дослушивать, ся — дослухати, 

дослухувати, ся, дослухатися 
Дослушиваше — дослухування 
Досльїшать — дочути 
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Досмаливать 9В ДосЬвать 

Досмаливать, досмолить — досмолювати, 
досмолити 

Досматривать, ся, досмотріть — І) додив¬ 
лятися, додивитися; 2) доглядати, 
дозирати, назирати, пильнувати, 
доглядіти, доглянути, допильну¬ 
вати 

Досмотрщикь, ца — дозорний, доглядач, 
доглядачка ( 

Досмотрь — догляд, дозір 
Досміяться — дос(ь)міятися, дореготатися 
Досолить — 1) досолити; 2) допекти, до¬ 

шкулите 
Досоль — досіл, досолювання 
Досохнуть, досихать — досохнути, доси¬ 

хати 
Доспать, досипать — доспати, досипати 
Доспіваніе — достигання 
Доспілий — достиглий 
Доссориться — досваритися, догризтися 
Доставать, достать — 1) доставати, сягати, 

досягати, дістати, досягти; 2) до¬ 
бувати, роздобувати, добути, роз¬ 
добути, (з-під чого-небудь) — видо¬ 
бути; 3) вистачати, вистарчати, 
ставати, вистачити і т. д. — Не до¬ 
ставать — бракувати 

Доставаться, достаться — доставатися 
припадати, доходити, достатися, 
припасти, дійти 

Доставить, доставлять, ся — доставити, 
приставити, доставляти, пристав¬ 
ляти, достачати, постачати 

Доставка — достава, приставка; доста¬ 
чання, постачання 

Доставаніе — діставання 
Достаивать, достоять — достоювати, досто¬ 

яти 
Достальной — останній, остатній 
Достаток ь —достаток, (частіше мн.) — до¬ 

статки, вжитки 
Достаточно — доволі, досить; достатно, з 

достатком 
Достаточньїй — 1) достатній; 2) заміжний, 

заможненький, багатенький 
Достаточность — достатність; заможність, 

засібність ( 
Достегать, достегивать — достібати, дості- 

бувати 
Достигать, достигнуть, достичь — ^на¬ 

здоганяти, наздогнати, настигати, 
настигти; 2) досягати, доходити, 
добуватися, досяглі, осягнути, дій¬ 
ти, добутися, доп’ястись 

Достиженіе — досягнення, осягнення 
Достижимо — досяжно, можливо 
Достижимость — досяжність, можливість 
Достижимьій — досяжний, можливий 
Достирать — допрати 
Достовірность — певність, правдивість 
Достовірний, но — певний, правдивий, пев¬ 

но, запевне, справді 
Достодолжньїй, но — належйтий, повинний, 

як слід, належйто 
Достойно — як належить, по заслузі, як 

слід, достойно 

Достоинство— 1) ціна, вага, вартість; по¬ 
вага.— Сохранять своє достоинство. — 
повагу до себе тримати; 2) заслуга. 
— По достоинству,— по заслузі; 3) до¬ 
стоїнство, стан; гідність 

Достойний, достоень, -стойна — вартий, 
варт, а, гідний, достойний 

Достопамятньїй — вікопомний 
Достопочтенньїй— високоповажний, висо¬ 

кошановний 
Дострагиваніе — достругування 
Достопримічательньїй — високознаменйтий 
Достославньїй —- славетний, хвалебний, 

високославний 
Достояніе — добро, маєток, майно, вжит¬ 

ки, достатки 
Дострагивать, дострогать, ся — достру¬ 

гувати, достругати, ся 
Достраивать, достроить, ся—добудовувати, 

добудувати, ся 
Достранствовать, ся — домандрувати, ся 
Достригать, достричь — достригати, до¬ 

стригти 
Достройка — добудування, добудова 
Достріливать, дострІлить—дострілювати, 

дострелити, дострілити 
Дострілять — вистріляти, повистрелювати; 

повипускати (набої) 
Достряпать — впоратись 
Доступать, доступить, ся — доступати, до¬ 

ступити, ся, підступити 
Доступ ность — приступність, доступність, 

повільність 
Доступний—доступний, приступний, (про 

ціну) — повільний 
Доступь — доступ, приступ 
Доступаться — достукатися 
Достьівать, достьіть — холонути, прости¬ 

гати, дохолонути, простигти 
Достиглий — простиглий 
Досугь — дозвілля, вільний, гулящий час. 

— На досугі — на дозвіллі, вільного, 
гулящого часу 

Досудиться — допозиватцся, дотягатися 
Досужесть — здатність, здібність, мотор¬ 

ність 
Досужій — здатний, здібний, вдатний, мо¬ 

торний 
Досужньїй — вільний, гулящий 
Досуслить — досмоктати 
Досуха — насухо 
Досучивать, досучить — досукувати, досу¬ 

кати 
Досушивать, досушить, ся — досушувати, 

досушити, ся 
Досчатьіи — дощаний 
Досчитать, ся, досчитьівать, ся — долічити, 

долічувати, ся 
Досчитьіваніе—долічування, дочйслювання 
Досилать — досилати 
Досипать, досипать — досипати, досипати 
Досипать, доспать — досипати, досипля¬ 

ти, доспати 
Досьіпка — досипання 
Досита — вдосить, до нехочу 
Досівать, досіять — досівати, досіяти 



ДосЬкать 99 Дошаркаться 

ДосЬкать, досічь — 1) дорубувати, дору¬ 
бати; 2) досікати, досіктй 

Доталкивать, дотолкать—допйхувати, до¬ 
штовхувати, допхати, доштбвхати 

Доталкиваться, дотолкаться — дотбвплю- 
ватися, дотовпитися 

Доталкиваніе — доштовхування, допйху- 
вання 

Дотанцовать, ся — дотанцювати, ся 
Дотапливать, дотопить—дотоплювати, до- 

топйти, допалювати, допалйти 
Дотаскать, дотаскивать, ся — доволоктй, 

дотягтй, доволікати, дотягати, ся 
отаскиванье — дотягання, доволікання 
отачать, дотачивать — доточйти, прито- 

чйти, приштукувати, доточувати 
і т. д. 

Дотачивать — 1) д. Дотачать; 2) догострю¬ 
вати, догострйти 

отащить, ся — доволоктй, дотягтй, ся 
отвердить, дотверживать — дозубрйти, 

дотовктй, дозубрувати, дотовкати 
Дотворить, дотворять — причинйти, причи¬ 

няти 
Дотекать, дотечь — дотікати, доливатись, 

дотектй, долйтись 
Дотеребить, дотбребливать (про кущі) — 

дотеребйти, (про вовну, пір’я) —до- 
скубтй, додрати, (про що інше) — 
досмйкати, дошарпати, дотереблю- 
вати і т. д. 

отереть, дотирать — дотерти, дотирати 
отерпливатц, дотерпіть—дотерплювати, 

дотерпіти 
Дотесьіваніе — дотісування 
Дотесьівать, дотесать — дотісувати, доте¬ 

сати 
Дотискать, дотиски вать—дотаскати, дода- 

вйти, додушйти, дотаскувати і т. д. 
Дотиснуть — додрукувати 
Дотла — геть-чйсто, до останку, до решти, 

до щенту, до пня, до ногй 
Дотолочь, ся — дотовктй, ся 
Дотолі — доти, поти, дотіль, до того часу 
Дотравить, дотравливать — 1) вйпасти, вй- 

толочити, випасати, витолочувати; 
2) доцькувати, доцькбвувати 

Дотратить, дотрачивать — вйтратити, стра¬ 
тити, витрачувати і т. д. 

Дотребовать — доправити 
Дотревожить, ся — дотурбувати, ся 
Дотрепать — дотріпати, дотіпати 
Дотрескать, ся — дожерти, долопати, до- 

тріскати, ся 
Дотреснуть — лопнути (до кінця), дотріс- 

нути 
Дотрогиваться, дотронуться — торкатися, 

доторкуватися, торкнутися, до¬ 
торкнутися, доткнутися, дотикну- 
тися 

Дотрудиться —допрацюватися, доробйтися 
Дотрунить — докепкуватися, доглузува- 

тися 
Дотушить, ся — догасйти, ся 
Дотикать, дотикать — дотйкати, достро- 

мйти, дотикати, достромляти 
Дотісниться — дотовпитися, проштовха¬ 

тися 

Дотягивать, ся, дотянуть, ся—дотягувати, 
доволікати, дотягтй, доволоктй, ся 

Доужинать — довечеряти 
Доумничаться — домудруватися 
Доучать, доучивать, ся, доучить, ся — до¬ 

вчати, доучувати, ся, довчйти, доучй- 
ти, ся 

Доучиваніе, доучка — доучування 
Дохаживать — доходити 
Дохвалить,ся — дохвалйти, ся 
Дохвастать, ся — дочванитися 
Дохватать, дохвативать—дохапати, дохб- 

плювати 
Дохватить — дохопйти, досягтй 
Дохлебать — досьорбати 
Дохлестать — достьобати, дохльбскати 
Дохлець — бовтюк, розбовток, запорток, 

гниле яйце 
Дохлопотать, ся — доклопотатися 
Дохлий — дохлий, здохлий 
Дохнуть — дихнути, хукнути 
Дохнуть — дохнути, гйнути, падати 
Доходить — доходити 
Доходний — дохідний 
Доходь — дохід, прибуток, корйсть, зиск 
Дохрабриться — дохрабрувати 
Дохрапьть — дохроптй 
Доцвільїй — доквітлий 
Доцвість, доцвітать — доц(ь)вістй, до¬ 

повідати, доквітовувати, докві- 
тувати 

Доцідить, доціживать — доцідйти, доціжу- 
вати 

Дочеринь — дбччйн, а, е 
Дочернить — дочорнйти 
Дочерпать, дочерпивать — дочерпати, до- 

черпувати 
Дочертить, дочерчивать — дорисувати, до¬ 

рисовувати 
Дочерчиваніе — дорисовування 
Дочесать, ся, дочесивать, ся — дочесати, 

дочісувати, ся, дочухати, дочуху- 
вати,ся ' 

Дочирикаться — доц(ь)вірінькатися 
Дочесть, дочитнвать, досчитнвать — 1) до¬ 

читати, дочйтувати, ся; 2) долічйти, 
долічувати, ся 

Дочиста — геть чйсто, цілком, без останку 
Дочистить, дочищать — дочйстити, дочи¬ 

щати 
Дочитать, дочитьівать, ся — дочитати, до¬ 

чйтувати, ся 
Дочка — доня, донька 
Дочь—дочка, (здр.)—доня, донька, донеч¬ 

ка, доненька, доця, (вдована) — вдо¬ 
вівна, удовівна, (єдина у батьків) 
— одиначка, єдиначка, (перша) — пер- 
вачка, богданка, (остання) — ме- 
зйнка, мезйнна, (бондаря)— бонда¬ 
рівна, (купця) — купцівна, (писаря) 
— писарівна, (різника) — різниківна 
і т. д. — Крестная дочь — хрещениця 

Дошагать, дошагнуть —доступати, досту- 
пйти 

Дошалить, ся — допустуватися 
Дошаркаться — дочовгатися 

-і* 



Дошатать 100 Дрокь 

Дошатать, ся — І) дохитати, ся; 2) доволочи¬ 
тися, дошвандяти 

Дошвьіривать, дошвьірить, дошвьірнуть — 
докидати, дошпурляти, докинути, 
дошпурнути 

Дошивать, дошить — дошивати, дошити 
Дошльїй — дорослий, (про хліб) — спілий, 

доспілий, достиглий, (про печений 
хліб) — випечений 

Дошлець, дошлякь — 1) митець, мистець, 
мастак; 2) проноза, пройдис(ь)віт 

ДошумЬть — догомонітися, догаласувати- 
ся, доґвалтувати 

Дошутить, ся — дожартувати, ся 
Дощань — шаплик, кадіб (р. кадовба) 
Дощаной, дощатьій — дощаний 
Дощечка — дощечка 
Дощипать, дощипьівать—дощипати, дощи¬ 

пувати, (пір’я, волосся) —доскубти, 
доскубувати 

Дощупать, дощупьівать, ся—долапати, до- 
лапувати, ся, домацати, домацу- 
вати,ся 

ДоЬдать, доЬсть — доїдати, доїсти 
ДоЬздить, ся — доїздити, ся 
ДоЬзжать, доїхать — доїздити, доїхати 
Доізжачій — доїзжачий і 
Драгоцінность — коштовність, дорогоцін¬ 

ність 
Драгоцінньїй — коштовний, дорогоцінний. 

— Д. камень — самоц(ь)вітний ка¬ 
мінь, самоц(ь)віт 

Драгунь трава, рос. Агіетізіа Бгасипси- 
Іиз І.. — осфогбн, тургун 

Дражайшій — найдорожчий, предорогий 
Дразнить, ся — 1) дражнити, ся, дратува¬ 

ти, дрочйти; 2) піддрочувати 
Дразненіе—дрочення, дражнення; ятрення 
Драка — бійка, тасканина, чубанйна 
Драконь — 1) змій (крилатий, баєшнийї; 

2) ящурка (індійська, африканська) 
Драма, -тическій — драма, -тйчний 
Дранина — дранка, клапоть, клаптик 
Драница — дрань, драниця 
Драніе — драння, (про волосся) — скубка 
Дратва — дратва 
Драть — 1) дерти, шматувати, шарпати; 

2) скубти, чубити, дерти (за ухо). — 
Драть кось — кирпу гнути. —Дереть 
по кожі — по-за шкурою мороз 

Драться — битися, лупитися, лупцюватися, 
скубтися, чубитися, дертися, пну¬ 
тися 

Драхва, пт. Оііз Іагба — дрохва, (самець) 
— дрохвич, (мале) —дрохвеня,-тко 

Драхвиньїй — дрохв’ячий 
Драчка — гребло 
Драчливьій — битливий, драчлйвий 
Драчунь — забіяка, задирака 
Драчь — гембедь 
Драчливость — битлйвість 
Дребедень — недоречність 
Дребезгь, (частіше мн.) дребезги — гамуз, 

дрізки 
Дребезжать — дреньчати, деренчати, бри¬ 

ніти, брязчати 
Дребезжаніе — деренчання 

Древесина —деревина (волокно рослинне) 
Древесньїй — деревний, деревовий 
Древко (у вил, мітли, черпака) — держак, 

держально, держало, (у граблів) — 
граблище, (у корогви) — держало, 
(у коси) — косовйще, кісся, (у ко¬ 
черги! — кочержйще, коцюбйще, (у 
списа) — ратище, (у ціпа) — ціпйлно 

Древній — давній, стародавній, старо- 
совітський, старовічний, староден¬ 
ний, старовйнний, старожитний, 
предковічний. —Древніишій —дав- 
незний, найдавніший 

Древность — стародавність, старовина, 
старос(ь)вітчина. — Глубокая древ¬ 
ность — давня давнйна 

Древовидньїй — деревоподібний 
Древоточець, (ком.) Тегебо — шашель 
Дреколі — дручча, кілля 
Дреловать — свердлйти (у дзиґармай- 

стрів) 
Дрель — свердел, свердло, свердлик 
Дрема — П дрімота, дрімки; 2) рос. ЬусЬ- 

піз Поз сисиїї Ь. — смілка, чере- 
вйчки, боцянки 

Дреманіе — дрімання 
Дремать — дрімати, куняти 
Дрематься — дріматися, на сон клонйти 
Дремливьій — дрімливий 
Дремучій — густйй, темний (ліс) 
Дремучесть — густвина, гущавина (лісова) 
Дремучка — сплячка 
Дресва — жорства 
Дрессировать — муштрувати; заправляти 

на що 
Дрессировка — муштрування, муштРа 
Дробина — дробйна, шротовйна 
Дробить, ся — дробйти, ся, кришйти, ся 
Дробница — шротівнйця 
Дробньїй — дробовий 
Дробь — 1) дріб’язок; 2) дріб, шріт, (одна 

штука) — дробовйна, шротовйна; 
3) частка; дріб. (р. дробу) 

рова — дрова, (здр.) — дрівця 
ровни — санкй, (без ящика, кінські) — ко- 

пильчакй, (волові) — гринджоли 
ДровосЬкь — П дроворуб, рубак; дроваль; 

2) ком. СегатЬпх — музйка 
Дровяникь — 1) дроварь, дроваль; 2) дро¬ 

вітня 
Дровяной—дров’янйй. —Д. сарай —дровнйк 
Дрога — розвора 
Дроги — бендюгй, (водовозні) — кари, (по¬ 

хоронні) — мари , 
Дрожалка, рос. Тгетеїіа — драглі 
Дрожаніе — дріжання, тремтіння 
Дрожать — дріжати, трусйтися, трястйся, 

тремтіти, тіпатися, (від холоду, в 
жарт) —дріжакй їсти. — Дрожащій — 
тремтячий, тремк/ш 

Дрожди, дрожжи — дріжчі, дріжджі; (до¬ 
машні з тіста) — роз,чина 

Дрожки 6І>Г0ВЬІЯ — бігунці 
Дрожь — дрігота, здрйги, дріжакй 
Дроздь, пт. Тигаиз шизісиз — дрізд (р. 

дрозда), Тигбиз тегиіа — кіс (р. 
коса) 

Дрокь, рос.ОепізІа—дрік (р. дроку), зіновать 



Дрочень 101 Дура 

Дрочень — мазун, опецок 
Дрочить — мазати, пестити (дитину) 
Другой — 1) другий; 2) йнший, йнчий, 

инакший. — Вь другой разь—другим 
разом, йншим часом. — Другое за- 
пЬль — йншої с(ь)піває. — На другой 
день — другого дня, на другий день. 
— Ни то, ни другое — ні те, ні се. — 
Зто другое діло — се йнша річ 

Другь — друг, прйятель, (що побратався) 
— побратим, (про жінок) — друга, 
другйня. —Друзья — други, друзі. — 
Другь за другомь — одйн за другим, 
один по одному. — Другь за друга — 
одйн за одного. — Другь друга — 
одйн одного. — Другь сь другомь — 
між себе, поміж себе 

Дружба — дружба, прйятельство; побра- 
тймство 

Дружелюбний — прйязний, ласкавий 
Дружелюбіе — прйязність, ласкавість 
Дружескій, ки, дружественньїй, но — прйя- 

тельський, попрйятельськи 
Дружество — прйязнь 
Дружить, ся — дружйти, ся, товаришу¬ 

вати 
Дружище — д. Другь. — Пойдемь, дружи¬ 

ще! — ходім, друже! 
Дружка — 1) боярин, дружко (прйятелі 

молодого); 2) пара, рівня. — При¬ 
брать дружку — підібрати до пари 

Дружньїй, но — 1) дружній, дружно; 2) од¬ 
ностайний, но, разом 

Дрьіхнуть — спати, хропака задавати 
Дрябльїй — в’ялий, (про землю) — пухкйй, 

(про камінь) — дірчастий, (про де¬ 
рево та овочі) — трухлий, трух¬ 
лявий 

Дряблость — зів’ялість; пухкість 
Дрябнуть — в’янути, марніти; (про дерево, 

овочі) — трухнути, трухлявіти 
Дрябіть — деренчати, дреньчати 
Дрягать, ся — дригати; брикати, ся 
Дрягота, (СопуиІ5Іо — дрігота, корчі, (в 

лиці) — мйшки 
Дрязгь — 1) с(ь)міття, нечисть, бруд; 

2) (частіше мн.) дрязги — плітки, 
поговір, поговори, обмова 

Дрянить — с(ь)мітйти 
Дряиной, дрянньїй, дрянио — поганий, пас¬ 

кудний, ледачий, кепський, погано, 
паскудно, кепсько 

Дрянь — 1) с(ь)міття, нечисть; 2) погань, 
негідь; 3) (про чоловіка) — ледащо, 
паскуда, погань 

Дряхлость — хйрність, дряглість, старість 
Дряхльїй — хйрний, підупалий на силах, 

підтоптаний 
ДряхлЬть, дряхнуть — хйріти, дрягліти, 

упадати на сйлах, старітися 
Дубасить — дубасити, лупити, лупцюва¬ 

ти, періщити 
Дубикь — дубок 
Дубина — 1) дубйна, дубець, ломака; 2) (про 

чоловіка) — бовдур, лобурь, лобуря¬ 
ка, убоїще, вбоїще 

Дубиноватьій — пришелепуватий, незграб¬ 
ний 

Дубить — чинйти, вичиняти (шкури), гар- 
барювати 

Дубка — П чиньба; 2) дуб, дубок(човен з 
дуба) 

Дубленіе — д. Дубка 1 
Дублеть — другак, дублікат 
Дубнякь — дубняк, дубйнка 
Дубовка, рос. Уегопісд СЬашаебгуз Ь. — 

безвершки, блакітні очки, одхасник 
Дубовий — дубовий. — Д. лЬсь — дубйна 
Дубрава — діброва, ліс (густйй), гай 
Дубравистьій — ліснйй, люйстий 
Дубравньїй — лісовйй, гайовий 
Дубровка, рос. А)и§а геріапз Ь. — сухо¬ 

вершки, гостровершки, дівчача 
краса 

Дубровникь, рос. Теисгіиш СЬашаесігуз 
її... — чебрець лісовйй, самосйл; Т. 
Зсогбіиш Ь. — скордія, дйкий часнйк 

Дубчикь — дубочок 
Дубь—дерево Оиегсиз гоЬиг—дуб, (здр.) — 

дубок, дубочок, дубонько, (поо.) — 
дубарь; (). ребипсиїаіа ЕЬгп. — не¬ 
линь; С). зеззіїіГіога 5п. — дуб осін- 
чук, озимий дуб 

Дубье — ломачча 
Дуга — дуга; лук, каблучка 
Дуговатьій, ду гообразньїй — дужнйй, луку- 

ватий,каблучкуватий,вилукуватий 
Дуда — сопілка, дуда 
Дудакь — д. Драхва 
Дудить — в дуду, в сопілку грати, дудйти 
Дудка — сопілочка, дудка 
Дудки — дзусь, дзуськи, зась, заськи 
Дудочникь— 1) рос. Ьеуізіісиш оГЛсіпаїе. 

КосЬ — любйсток, любйста; 2) ду- 
дарь, дударик 

Дудочньїй — дудковий, сопілковий 
Дудчатьій — дудкуватий 
Дуло — рура, руля, дуло 
Дума — 1) дума, думка, га^ка; 2) рада. — 

Дума городская — міська д^ма, ра¬ 
туша 

Думаніе — думання, гадання 
Думать, ся — 1) думати, ся, гадати, ся, 

мйслити; міркувати, мізкувати; зда¬ 
ватися, видаватися; 2) дбати. — И 
думать забьіль — і гадки не має 

Думньїи — 1) радний, думський; 2) замйс- 
лений 

Дуновеніе — подих, повів, подув; (на руки 
або на шибку) — хукання 

Дунуть, дуть — дмухнути, війнути, подих- 
нутш (про великий вітер) — бурхну¬ 
ти, бурхати,(на холодне, щоб по¬ 
тепліло або обтало) — хукнути, ху¬ 
кати 

Дуплистий — дуплинастий, дуплястий, 
дупнастий 

Дуплить — довбати, видовбувати (дупло) 
Дупло — дупло, (широке) — макітра 
Дупловатьій — дупчастии, дуплявий 
ДуплЬть — дуплявіти, трухлявіти, порох- 

ніти 
Дуплянка, гриб А§агіси$ уіоіасеиз Ь. — си¬ 

нюха, синяк 
Дура — дурна, дурка, (поб.) — дурйнда, 

дурепа 



Дураки 102 Дьімовое 

Дураки (гра в карти) — дурень. — Играть 
вь дураки — грати в дурня, в кепа 

Дураковатьій — д. Глуповатьій 
Дураковь — дурнів 
Дуракь, дуралеи — дурень, (здр.)—дурник, 

йолоп, кеп; дурило, дурнило, дур¬ 
ний. — Остался вь дуракахь — по¬ 
шився у дурні. Дурака валять —- 
дурника строїти, клеїти 

Дуранда — макух(а), (одварений, не дуже 
видавлений) — урда, вурда, гурда, (в 
жарт) — свинячий сир 

Дурацкіи — дурний, йблопський 
Дурачекь — дурник 
Дураченье — обдурювання ( 
Дурачество — дурість, дур, дуріння, ду¬ 

рійка 
Дурачить — дурити, туманити, туману пу¬ 

скати , 
Дурачиться — 1) дуріти; пустувати, жиру¬ 

вати; 2) дурника строїти, клеїти 
Дурачище — дурнище 
Дуренье — дуріння 
Дурища — дурйнда, дурепа 
Дурмань, рос. Баїига Зігатопіит Б. — 

будяк, дурноп’ян, дйвдерево, німиця, 
коров’як 

Дурненькій, ко — поганенький, ко 
Дурнишникь, рос. ХапіЬіит зігитагіит Б. 

— залучник, зобник, овечий реп’я¬ 
шок, свинки 

Дурно — 1) погано, кепсько, зле, негоже, 
гидко, паскудно; 2) млосно, нудно. 
— Ей дурно сділалось — їй млосно 
стало, їй знедббрилось, вона зі¬ 
мліла 

Дурковатьій, то — поганенький, ко 
Дурной, дурень — поганий, недобрий, не¬ 

гарний, паскудний, бридкий, гид¬ 
кий, лихий; злий, кепський, ле¬ 
дачий. — Дурень лицомь — бридкий, 
поганий на виду. — Онь не дурент,, 
она не дурна — він, вона нічого собі, 
гарненький, гарненька , 

Дурнота — 1) негржість 2) уїлість, нудб,та 
Дурніть — поганіти, поганішати; марніти 
Дурочка — дурненька, дурка 
Дурь — дур, дурість; блазенство. — Нашла 

дурь — дур напав 
Дуріть — дуріти і д. Глупіть 
Дутикь, дутьішь— 1) опецок, пикатий; 2) три¬ 

мач, мурмйло; 3) чванько 
Дуть — дути, дмухати 
Дуться — 1) надиматися, дутися; 2) бур- 

мбситися 
Духи — пахощі 
Духоборень — духоборець 
Духовенство —духовенство, духовнйцтво, 

духовні 
Духовная — духовна, духовниця 
Духовность — духовність 
Духовникь — духовнйк, духовний отець, 

сповіднйк (с(ь)в’ященик) 
Духовний— 1) духовний, безтілесний, без- 

тшьний; 2) духовний, духовнйцький. 
— Д. сьінь, д. дочь — сповідальник, 
ця. — Д. завіщаніе — д. Духовная 

Духовь день — С(ь)в’ятбго Духа 

Духовой — духовий 
Духота — задуха; духота, душність 
Духь — 1) дух; 2) душа; 3) дух, пах, па¬ 

хощі; 4) пара. — Вольньїй духь — лег¬ 
кий дух. —Духомь — духом, мйттю, 
вмент, вмах. — Испустить духь — Бо¬ 
гові душу віддати. — Не вь духі — 
не по собі щос,ь. — Не хватило духу 
— не нас(ь)мів, не відважився. — 
Придать духу — додати духу. — Пере¬ 
вести Духь — дух звести, віддйхати- 
ся. — Собраться сь духомь — набра¬ 
тися с(ь)мілости, відваги. — Скакать 
во весь духь — скакйти, бігти що 

„ Д^ху 
Душа — душа. — Безь души — не тямлячи 

себе. — Вь душу не йдеть — в душу 
не лізе. — Душа вь пятки ушла — 
душа не на місті, на душі похололо. 
— Отдать на душу — віддати на віру. 
— Отвести душу — спочйти душею. — 
Оть души — від щирого серця. — По¬ 
кривить душею — взяти гріха на 
д^шу, схибнути. — По душь — по 
серцю, до сподоби, до(мйслі. — 
Сколько душі угодно — скільки душа 
забажає, до схочу. — Сь души тянеть 
— з душі верне. — Чуть.держится 
душа — тільки душа в тілі, тільки 
живйй та теплий 

Душевний — душевний, щйрий, сердечний 
Душевредньїй — душевадний 
Душегубець, -бица — душогуб, ка, душо- 

губник,-ниця 
Душекь, душокь—душок. — Сь душкомь (ри¬ 

ба, мнясо то-що) — чути, душйть, (про 
чоловіка) — з норовом, муха в носі 

Душеніе — удушення 
Душений—душений. — Д. мясо—душенина 
Душенька, душечка — серденько, серце, 

душко, дуся 
Душеприказчикь — виконавець по духовній 
Душистьій — запашнйй, пахучий, пахню- 

чий 
Душистость — запашність, пахучість 
Душитель — душман 
Душить — душйти 
Душица, рос. Огі§апиш уц1§аге Б. — мате¬ 

ринка 
Душка — 1) дуся; 2) дужка (кісточка у 

птиць) 
Душний, но — душнйй, парнйй, душно, 

парно 
Дузль — посдйнок 
Дьіба — дйба, дибйця, скрипйці 
Дьібомь, дьібьі — дуба, горою; цапа, цапки, 

цапом, (про волосся) — до горй (ста¬ 
ти) 

Дьілда — здоровйло, вислюган 
Дьімволокь — верх (в димарі) , 
Дьімить, ся — димйти, курити, ся, диміти 
Дьімникь — курево, курище 
Дьімница — 1) д. Дьімволокь; 2) рос. Ри- 

тагіа оГПсіпаІіь Біп. — польова рута, 
жйтничка 

Дьімньїй, но — дймний, курний, но 
Дьімовникь — димарь 
Дьімовое — димове 
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ДЬленіе — поділ; ділення 
Ділець — дільник;, митець, іуіастак 
Ділимость — подільність, дільність 
ДІлимьій — дільний, подільний 
Ділитель — ділйтель 
Ділить, ся — ділити, ся, поділяти, ся, роз¬ 

діляти, ся, паювати, (на два) —- 
двоїти, (на три) — троїти 

ДІлишко^—дільце 
Діло — діло, справа; учинок, вчинок; ро¬ 

бота, праця; акт. — Вь самомь ділі 
— справді, справжки. — Вь чемь діло 
— в чім діло, про що річ? — Діло 
мастера боитсн — дільника і діло 
боїться. —Діло естественное, обьїк- 
новенное — с(ь)вітова річ, звичайна 
річ. —Д іло плохо—погане діло, кепська 
справа. — Діло только вь томь, что 
бьі... — річ тільки про те, щоб... — Зо- 
лотьіхь діль мастерь — золотарь. — 
Моє діло сторона — моя хата скраю. 
— Не вь томь діло — не в тім річ, 
сила. — Не кь ділу — не дд діла. — 
— Не твоє діло — не твоє діло, здсь, 
заськи. — Плевое діло — пусте діло. 
— По діломь — за діло. — По діломь 
вору и мука — котузі по заслузі. — 
Поймать на ділі, на місті престу- 
пленія — злапати, піймати на гаря¬ 
чому вчинку. — Ратное діло — вій¬ 
ськова справа. — Сльїханное ли, ви- 
данное ли діло — чи чувано, чи ви¬ 
дано? — Статочное ли діло — чи по¬ 
доба, чи годиться?-То ЛИ ДІЛО -— 
нема краще як, нема як. — Тяжебное 
діло — позов, справа. — Что мні за 
діло — яке мені діло. — Что діло, то 
діло — що правда, то правда. —Зто 
діло — це дооре, гаразд. — Зто особое 
діло — се йнша річ, се йнша стать. 
— То и діло — те і знай, тільки те, 
тільки й того, що... —Женскоеділо, 
жіноча річ. — Извістное діло, что... 
відома річ, що... 

Діловой — діловий 
Ділопроизводитель — діловод 
ДІлопроизводство — діловодство, вико¬ 

нання справ 
Дільно — до діла, до речі, до ладу 
Дільность — додільність, відповідність 
ДІльньїй — додільний, здатний, путній, 

роботящий, працьовитий 
Ділянка — ділянка, дільниця 
Дітеньїшь (кішки, собаки і т. д.) — котеня, 

кошеня, цуценя і т. д., (птиць) - 
писклй, ролопупок 

Діти — діти, дітки, (зб.) — дітвора, малеча, 
(чималі) — дітлахи. — Незаконоро- 

жденньїя д. — байструкй, байстрята, 
жирові діти, падалишні, нешлюбні. 
— Сводньїе д. — зведенята, зведенюкй 

ДІтина—, хлопець, парубій, парубійка, па¬ 
рубійко, парубчйна 

ДІтище — дитйна 
ДІтолюбивьій — дітолюбний 
ДІтолюбіе — дітолюбство 
Дітородний — дітородний 
ДІторожденіе — дітородини, дітородження 
ДІтоубійство — дітогубство, дітовбйвство 
Діточки — дітки, діточкй, дітонькй 
ДІтская трава, рос. Иеоиіа №биз ауік КісЬ 

— зуби, миколайці, прйворотень 
Дітскій — дитячий, дитинячий, дітський, 

дитинний. — ДІтское мЦто, Ріа- 
сепіа иіегі — ложйсько, містище 

Дітство — дитйнство, мальство, мален- 
ство. — Впасть вь дітство — здитй- 
нитися. — Сь дітства — змалку, 
змальства, з малого малечку, зма¬ 
лечку, з дитинства 

Дітушки — дітки, дітонькй, діточкй 
ДІяніе — 1) дія, діло, учйнок, вчйнок; 

2) (мн.) — діянія, діяння 
Діятель — діяч 
ДІятельность — діяльність, чйнність 
Діятельньїй — діяльний, чйнний, роботя¬ 

щий, трудящий, працьовйтий, не¬ 
всипущий — Принимать діятельное 
участіе — брати чйнний уділ 

юже — дуже, сйльно 
южесть — сйла, міць, дужість 

Дюжинньїй — 1) дюжинний; 2) абй-який, 
абй-що 

Дюжій — дужій, сильнйй, міцнйй 
Дюжіть — дужчати 
Дюймовка — цалівка (дошка) 
Дюймь — цаль 
Дюна —- вйспа піскова, дюна 
Дягиль, рос. АгсЬап£е1іса оГГісіпаїіз — дя- 

гиль, дзенгель, дудошник, рева 
Дяглица, рос. Ае§оро(Зіит роба§гагіа Ь. — 

яглиця 
Дядинь, дядюшкинь — дядьків, дядин, 

дядьківський, стриєчний, вуйків 
Дядюшка, дядя — дядько, дядечко, дядьо, 

дядя; стрий (материн брат), вуйко 
(батьків брат) 

Дятель, пт. Рісиз — дятел, жовна, клюй- 
дерево, деревоклюй, ятіль, ятлик 

Дятельникь, дятловникь, рос. ТгіГоІіиш ге- 
ррпз Ь. — хрестики,,хрещатий бар¬ 
вінок, сіре-зшля, горішки 

Дятлина, дятловина, рос. ТгіГоІіиш рга- 
Іепзе Ь. — конюшина, трой-зілля, 
троян, івасик, дятловина, козйне 
око 

Е. 
Евангелисть — євангелйста, євангелй(і)ст 
Евангелическій — євангелйцький 
Евангеліе — єванглія, євангеліє 
Евангельскій — євангельський 
Евнухь — євнух, скіп, скопець, валах 
Еврсй — жид, жидовйн, єврей, (поб.) — жи¬ 

дюга, жидяка, (зб.) — жидова, (здр.) 
— жидок, жйдик , 

Еврейка — жидівка, єврейка, жидівочка 
Еврейскій — жидівський, єврейський 
Еврейчикь — жидок, жйдик, єврейчик, 

(про дитину) — жиденя, жидівча 
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Евхаристія —- євхаристія, причастя 
Егей, рос. Сагех — осока 
Егерь — стрілець, мисливець, ловець 
Егермейстерь — ловчий 
Егоза — 1) (про дитину) — пустун, ха, 

брикун, ха, жирун, ха, пустунчик, 
брикунець; 2) кручений, а, дзйга; 
сваволець 

Егозить— 1) пустувати, жирувати; 2) кру¬ 
титись, вертітись, вовтузитись 

Едва, еле — 1) ледве, насилу, всйлу. — 
Едва-едва — на превелику силу. — 
Едва не — мало не, мало що не, 
трохи, трохи що не. — Едва ли — на¬ 
вряд чи; 2) тільки що, як тільки, 
скоро 

Единеніе — єднання, єдність, згода 
Единиться — єднатися 
Единица — одиниця, єдинйця, їденйця 
Единитель — єднач, їднач 
Единичньїй — одиничний, їденйчний, поє- 

дйнчий 
Единичность — поєдйнчість 
Единоборець — боєць, перебієць 
Единоборство — поєдйнок 
Единобожіе — одноббзство 
Единобожньїй — одноббжний 
Единобрачіе — одноженство 
Единобрачньїй — одноженньїй 
Единовластитель — самовладець 
Единовластіе — самовладство, самовлада; 

одновладство, одновластя 
Единовременньїй, но — одноразовий, разо¬ 

вий, одйн раз , 
ЕдиновЬрець, ка — 1) одновірець, ка; 

2) старовір, ка 
Единов&рньїй — одновірний, одної віри 
Единовірческій — старовірний 
ЕдиновЬріе — одновірство 
Единогласіе — лад, згода; одностайність, 

суголосся, одноголосність 
Едішогласньїй, но — одноголосний, одно¬ 

стайний, одноголосно, одностайно 
Единодушіе — односердість, єдність, одно¬ 

душність 
Единодушньїй, но — односердий, одно- 

сердо, односердне, однодушний, 
однодушно 

Единождьі — раз, одйн раз, одного разу 
Единоземець, единоземка — земляк, зем¬ 

лячка, краянин, краянка 
Единокровньїи — кревний, крівняк, одно¬ 

кровних 
Едннольтній, ІІЬІЙ — одноліток, ровесник 
Единоматерній — одноматерній, єдинома- 

терній 
Единомьісліе — одноду мство, одномйсність 
Единомьішлеііникь — однодумець, односум, 

сумісник. — Единомьішленникомь 
стать — порозумітися, (на що лихе) — 
злигатися, полигатися 

Единомьішленньїй — однодумний, односум- 
ний, сумісний, одномйсний 

Единоначаліе — д. Единовластіе 
Единообразньїй, но — одноманітний, но, 

однаковий, во ( 
Единоплемешіьій — одноплемінний 
Единорогь — однорбг 

Едииородньїй (син) — єдйнець, єдинак, 
одйнець, одинак, одинчик, (дочка) 
— єдинйця, одинйця, (є)одиначка; 
єдинорбдний 

Единосущность — одноісність, односут- 
НІСТЬ 

Единоутробньїй — единоматерній, однома¬ 
терній ' 

Единствеїшьій, но — єдиний, однісінький, 
єдине тільки 

Единство — єдйність, єдність, єднбта 
Единьїй — одйн, їден, єдйний. — Насдині> 

— на самоті, самотою 
Ежа, рос. Оасіуііз |1ошегаІа Ь. — мітлйця, 

вівсюк, пиріика 
Ежеватьій — колючий, ущіпливий 
Ежевика, рос. КиЬиз Ггиіісозиз Ь. — ожйна 
Ежевичньїй — ожйновий 
Ежевременньїй, но — повсякчасний, но 
Ежегодньїй, но — щорічний, що року, що 

гбду 
Ежеголовка, ежеголовникь, рос. $раг§апіит 

1.. — їжача головка 
Ежедневньїй, но — щоденний, щоденно, 

щодня,день у день 
Ежели — коли, як, як-щб 
Ежеминутно — що хвидйни 
ЕжемЬсячньїй, но—щомісяшний, місяшний, 

но, що місяця 
Еженедільньїй, но — щотижньбвий, щотиж¬ 

невий, потижньбвий, потиженний, 
що тйжня 

Еженочно — що ночі 
Ежечасньїй, но — щогодинний, що годйни 
Ежикь — їжачок, д. Ежь 
Ежить, ся — корчити, ся, щулити, ся 
Ежовина — шк^ра їжакова 
Ежовьій—їжаковий, їжачий. — Ежовая тра¬ 

ва, рос. ЕсЬішп уи1§аге Ь. — синець, 
ранник, громовйк. —Держать вьежо- 
вьіхь рукавицахь — в тіснйх руках 
держати 

Ежь, з(ь)в. Егіпасеи$ Еигораеиз — їжак, 
(здр.)—їжачок, (поб.)—їжачйще, (са¬ 
миця) — їжачка, їжачйха, (мале) — 
їжаченя, -тко 

Ей, ей — так, правда, так єсть. — Ей-богу — 
їй-богу, далебі, бігме, присяй Богу 

Елевьій, еловьій — ялйновий 
Елей — олйва. — Елей святий — мйро 
Елеородньїй газь — олійкуватий газ 
Елеопомазаніе — мирування 
Елеопомазьівать — мирувати 
Елеосвященіе—маслос(ь)в’ятіє, соборування 
Елеосвящать — соборувати (маслом) 
Елка, елочка — ялинка, гйльце, ялйнонька 
Елочньїй — ялйновий, гйльцевйй 
Ель, рос. Ріпиз Рісеа би Коі Епбі., Ріпиз 

аЬіез Ь. — ялина, (здр.) — ялйнка, сме¬ 
река (гал.) 

Емкій — місткйй 
Емкость — д. ВмЬстительность 
Ендова — жбан, кондійка 
Еноть, з(ь)в. Уіуегга §епеі1а — янбт 
Енотовьій — янбтовий 
Епанча — опанча, опанчйна, керея, бурка 
Епархія, епископія — владйцтво, єпархія 
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Епископь — архиє^ей, владика, єпископ, 
(католицький) — біскуп 

Епитимія—покута—Нести єпитимію—поку¬ 
тувати — Понести, отбьіть єпитимію 
-— спокутувати, відпокутувати 

Ералажь, ералашь — 1) розгордіяш, гар¬ 
мидер; 2) нісенітниця; 3) міша¬ 
нина; 4) гра в карти (особлива) 

Ересь — єресь, єретицтво 
Еретикь, -тическій — єретик, схизматик, 

недовірок, єретичний, еретй- 
цький 

Ерзать, ся — совати, ся, горзатись, вов¬ 
тузитись 

Ерикь — ярок, балочка (понята водою) 
Ерльїкь — ярлик 
Ермакь — жорен(ручний) 
Ермолка — ярмулка, ярмурка 
Ерошить, ся — 1) куйовдити, ся, кошлати, 

ся, кудлати, ся, настобурчувати, ся; 
2) кострйчитися, харапудитися 

Ерошка — кудла, кудлань, кудлач 
Ерофенчь —травняк, травнячок (горілка, 

настояна на різних травах) 
Ерунда — бридня, казнащо, єрунда 
Ерунокь — вуглйця 
Ершиться — огризатися, кострйчитися 

Ершь, рйба Регса сегпиа — 1) йорж, язгір; 
2) гвіздок (з зубицями до головки) 

Ерьіга — 1) рибальська сітка (велика); 
2) гультяй, гульвіса, п’янйця, піяк 

Ерьіжничать — піячити, гультяювати 
Есауль — осавул, осавула 
Если — колй, як, як що. — Если бьі — колй-б, 

як-бй, бодай, кобй, коб 
Естественньїй, но — природний, но, нату¬ 

ральний, но 
Естественникь — природник 
Естественность — природність, натураль¬ 

ність 
Естество — природа, натура, єстество, єство 
Естествознаніе, -вЬдЬніе—природознавство 
Естествоисньїтатедь — природознавець, 

природодослідник 
Есть — є, єсть — Есть ли — чи є, чи єсть? 
Ефесь — ручка, держак (шаблі, меча то¬ 

що) 
Ехидна, СоІиЬег Ьегиз — гадюка, єхйда 
Ехидничать,ехидствовать — лукавити 
Ехидньїй — лукавий, злослйвии, єхйдний 
Ехидство—лукавство, злослйвість, єхидство 
Еще — ще, іще. — Еще бьі — деж-пак, а тож 

пак, тож-пак 
Ееимоньї — поклони (у великий піст) 

Ж. 
Жаба — 1) Капа ЬиГо — жаба, (де-які одмі- 

ни) — ропуха, корбставка; (поб.) — 
жабище, (здр.) — жабка, (мале) — жа¬ 
беня, -тко; 2) Апріпа — жаба 

Жаберньїй — зябровий 
Жабіи — жабйнии, жаб’ячий 
Жабникь, рос. Еі1а§о агуепзіз Е. — горлян¬ 

ка, грудна травка; 2) Яапипсиїиа — 
козелець 

Жабовннкь, рос. Роїепііііа аг^епіеа Ь. — 
червйшник, червйчник, червотбч- 
ник, червець; Р. геріапя І.. — мбхна 

Жабрей, рос. Ьіпагіа §епІ8Іаеіо1іа Мііі. — 
дзвіночки, косюркй 

Жабрьі — зябра, зябри, зьббра 
Жаворонковь, жавороночньїй — жайворон- 

ковий, жайворонячий 
Жаворбнокь — жайвороня, -тко 
ЖАворонокь, пт. Аіаиаа агуепзіз — жайво¬ 

ронок, жайвір, жайворошок 
Жадничанье — жалування, жадоба; жада 
Жадничать — жалувати, ласитись (на що), 

хапатися (до чого) 
Жадность — пожадливість, хтйвість, за¬ 

хланність, зажерливість 
Жадньїй, но — 1) жаднйй (чого), жадлй- 

вий, пожадливий, жаденний, хтй- 
вий, жадлйво, хтйво, ласо; 2) за¬ 
жерливий, захланний, но, несйтий, 
зажерливо, жерцем, несйто 

Жажда — згага, спрага; жадоба 
Жаждать — жадати, прагнути 
Жалгй, жагла, рос. РоІашо§еІоп Ь. — ку- 

шйр, куипр 

Жаленіе — жаління 
Жалистьій — жаллйвий, жалкйй 
Жалить — жалити, кусати. — Жалящій — 

жалкйй, жижкий 
Жалкій — 1) бідолашний, сердешний; 

2) мізерний, мйршавий, злиденний, 
нікчемний, нужденний 

Жалко — 1) жалісно, жалібно, (здр.) — жа¬ 
лібненько; 2) жаль, жалко, жалько, 
шкода 

Жало — жало, (здр.) — жальце, жрло 
Жалоба — скарга; нарікання, жалі. 
Жалобливьій — жаліслйвий, жаліблйвий 
Жалобний, но — жалісний, жалібний, но 
Жалобщикь — позовник 
Жалованіе — надання; обдаровування 
Жалованье — плата, платня, удержання, 

пенсія 
Жаловать — 1) обдаровувати (чим); надава¬ 

ти (що); 2) шанувати, любити (кого), 
мати ласку до кого. —- Кь кому — одві- 
дувати (кого), бувати (у кого) — До¬ 
бро пожаловать! — просимо, мйлости 
просимо, просимо до господи 

Жаловаться — жалітися, скаржитися; по¬ 
зивати (до суду), (на долю) — нарікати 

Жалостливьій — жаліслйвий, милосерд(н)ий 
Жалостньїй — д. Жалкій 
Жалость — жаль, жалощі, милосердя 
Жалче — жалібніше, жалкіше 
Жаліть — жалкувати, жалувати, шкоду¬ 

вати, жаліти, шанувати, берегтй 
Жандармь — жандар 
Жара — спека, спекота, жара, жарота 
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Жаратокь — припічок, пригрубник 
Жаренье — печення, смаження, шкварення, 

пряження 
Жаренос, жаркое — печене, печеня 
Жареньїй — печений, (на маслі) — смаже¬ 

ний, (на салі) — шкварений, (про 
молоко, яєшню) — пряжений 

Жарить, ся — 1) пекти, ся, (в маслі) — сма¬ 
жити, ся, (на салі) — шкварити, ся, 
(яєшню) — пряжити, ся, (в закритій 
посудині) — душити; 2) (про сонце) 
— палити, пекти; 3) (різками) — пари¬ 
ти, шмагати, чустрити, шкварити; 
4) паритися 

Жаркій, ко — гарячий, гаряче, жаркий, ко, 
палючий, пекучий, че, шкварнйй, 
шкварно,варкий, варко 

Жарковатьій, то, жарконекь, ко — гаря¬ 
ченький, кр, погаря.че 

Жаровня — жарівка, жарівниця 
Жарь — 1) жар, жарота, спека, вар; 2) жар, 

жарина, (дрібний) — присок; 3) вогонь, 
пал (в тілі). — Бросить вь жарь — 
взяти вогнем. — Бросать вь жарь и 
холодь — вогнем і холодом брати. — 
Жарь сердечний — запаління серця; 
4) пал, палкість, запал 

Жарьі — спека 
Жасмннньїй — ясминбвий 
Жасминь, рос. .Іазтіпит — ясмйн 
Жатва — жнива, жнйво. — (Початок жнив) 

— зажйн, зажйнки, (кінець жнив і 
празник у жнива) — обжйнки, (по¬ 
чинати жнива) — зажинати, (кін¬ 
чати жнива) — обжинатися, (збір 
жнйвний) — ужйнок 

Жатвенньїй — жнйвний. — Ж. машина — 
жатка, саможатка, самокіска 

Жать — 1) (жму, жмешь) — давйти, тйснути, 
стискати, мулити, чавйти;(жну, 
жнешь) — жати, (за довг) — віджинати 

Жаться — і) д. Ежиться; 2) тулитися, ти¬ 
снутися 

Жбань — (д)жбан, коновка 
Жвало, МапсііЬиІит — щелепи (у комах) 
Жвачка — 1) жуйка. — Жевать жвачку — 

жуйку жувати, ремигати; 2) рос. 
ЗсІегапіЬия аппииз Б. — боровйй 
проскурнйк 

Жвачньїй — жуйний 
Жгунь, рос. Сарзісиш аппииш Ь. — стрючко- 

вий, стрючковатий перець, перчйця 
Жгуть — джгут, бйтка 
Жгучесть — палючість, пекучість 
Жгучій — пекучий, палючий, смалкйй, жиж- 

кйй, (про кропиву) — жалкйй. — 
Жгучій камень, Ьаріз саизіісиз — 
пекельний камінь 

Жданіе, жданье — ждання, жданки, споді¬ 
вання, сподіванка, чекання 

Жданньїй — жданий, сподіваний 
Ждать — ждати, сподіватися, чекати, трі- 

вати 
Же — ж, же, бо, а. — Когда же? — колй ж? — 

Приходи послі, теиерь же мні не- 
когда — приходь опісля, а(бо) те¬ 
пер мені ніколи. — Что же я сді- 

лаль? — що ж я зробйв? — Ну же — 
ну бо, нум, нумо 

Жевака -— жувайло 
Жеваніе — жування, жвакання, жмакання, 

(про жуйку) — ремигання 
Жеванньїй — жувании 
Жевательньїй — жувальний 
Жевать, ся — жувати, жмакати, жвакати, 

(наче жуйку) — ремигати 
Жевокь — жуваник 
Жегало, жегло—жигало, джигало, джигайло 
Жезль — жезлб, жезл, палиця, ціпок, костур, 

(архиєрейський, чернецький) — па- 
терйця, (козацької старшини) —- бу¬ 
лава, бунчук,(царський)— берло 

Желаніе — бажання, хотіння, хіть, воля, 
(сильне) — жадання, жадоба; зй- 
чення.,— По собстверному желанію— 
по своїй волі, самохіть. — Исполнить 
желаніе — вволйти волю 

Желанньїй, ая — бажаний, жаданий, ба¬ 
жана, жадана 

Желатель — охочий, хотій, хтій 
Желательно — бажана річ; хотілось би, ба- 

жалось би;кортить 
Желательньїй — бажаний 
Желать — хотіти, хтіти, воліти, бажати, жа¬ 

дати; жйчити, зйчити 
Желаться — хотітися, бажатися, жадатися; 

манутися, кортіти 
Желающіи — охочий 
Желвакь — жовна, гуля, ґуля 
Желвастьій — жовнуватии, ґулявий 
Желе — драглі (з ягід, яблуків то що); ки¬ 

сіль; павйдло 
Железа, Оіапбиіа — залоза, золуза, (здр.) — 

залозка 
Железнстьій — залозуватий 
Желкнуть — жовкнути, жовтіти 
Желна, пт. Рісиз тагііиз — жовна 
Желобина — жолббина 
Желобистьій, желобоватьій, желобчатьій — 

жолобчастий, жолобуватий, жолоб¬ 
куватий 

Желобить — жолобити 
Желобь, жолобь — жолоб, (здр.) — жолобок, 

(на дереві) — рівчачок, (в бочці для 
дна) — втори, (для стікання води) — 
рйнва 

Желтенькій — жовтерький 
Желтехонекь — жовтісінький 
Желтизна — жовтйзна, жовтина, жбвтість 
Желтишіикь, желтникь, жслтница, рос. КЬиз 

Сопіпиз Ь. — рай-дерево, скбмпія 
Желтить — жовтити 
Желто — жовто 
Желтоватость — жовтявість, пбжовть 
Желтобрюхій — жовточеревий 
Желтобрюхь, гад. СоїиЬег — жовтобрюх, 

жовтопуз 
Желтобрншіка, пт. Моїасіїїа сіїгеоіа — 

жовтобрюшка 
Желтоватьій, то — жовтявий, во, жовтува¬ 

тий, пбжовтий 
Желт озелений — жовтозелений, папужний 
Желтогрудьій — жовтогрудий 
Желтокрасньїй — жовтогарячий, жовточер- 

воний 
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Желтокорень, рос. Зіаіісе ІаІіГоІіа Ь. — 
кермек, кірмак; 8. Іаіагіса Ь. — 
жовтило, кермек, кірмак 

Желтокь — жовток, (здр.) — жовточок 
Желтосливникь — д. Аорикось 
ЖелтоцвЬтникь, рос. АпіЬохапіЬит обо- 

гаїит Ь. — душиця 
ЖелтоцвЬть, рос. Асіопіз уегпаїіз Ь. — 

горйц(ь)віт 
Желтуха, хвороба Ісіегиз — жовтяниці, 

жовтянка 
Желтушньїіі — жовтяничний 
Желтьій — жовтий 
ЖелтЬть — жовтіти, жовкнути, (про хліб) 

— половіти 
Желтяница, рос. ОагіЬатиз Ііпсіогіиз Ь. 

— крокіс, с(ь)вітлйця, с(ь)вітлуха 
Желудковьій — жолудьовий 
Желудникь, рос. Аезсиїиз— дикий каштан 
Желудбкь — жолудик, д. Желудь 
Желудокь — шлунок, живіт, (у животини) 

— кендюх, (разом з кишками то¬ 
що) — тельбух, тельбухи; (у жуйної 
животини) 1-й желудокь —^укав, 
2-й ж. — рубець, чепець, 3-й ж. — 
книжка, 4-й ж. — сичуг, слиз 

Желудочньїй — шлунковий, животовий. — 
Желудочная болЬзнь — хороба на 
шлунок 

Желудь; жолудь — жолудь 
Желченіе — жовтіння 
Желчньїй — жовчний 
Желчь, жолчь — 1) Віїіз — жовч; 2) злість 
ЖелЬза — залізо, кайдани, закови 
ЖелЬзина — жужедиця 
Желізистьій — залізистий, залізуватий 
ЖелЬзйстьій — залозистий 
ЖелЬзко — залізце 
ЖелЬзникь, рос. Сага^апа Ггиіезсепз Ос. — 

дереза, люкреція 
ЖелЬзньїй — залізний, желізний. — ЖелЬз- 

ная дорога — чавунка, залізна доро¬ 
га, залізниця, желізниця. — Ж. за¬ 
водь — рудня. —ЖелЬзньїн опилки — 
трйни. — ЖелЬзная полоса — штаба, 
(на колеса) — шина. —Ж. руда—заліз¬ 
няк, руда, (піскувата) — балаш, 
(глиняста) — карінь, карнйста ру¬ 
да. — Ж.рудникь— рудня, рудоко¬ 
пи. — Ж. корень, рос. Сепіаигеа 8са- 
Ьіоза І*. — волошки, наголбваток 

ЖелЬзнякі. — 1) залізняк (камінь і міцна 
цегла); 2) рос. УегЬепа оГПсіпаїіз Ь. 
— залізняк, порплйшник (вживаєть¬ 
ся на ліки від порплиці), червоні 
зіркй, суха нехворощ, кошйця 

ЖелЬзо — залізо. — Листовое ж. — залізо, 
бляха. — Куй желЬзо, пока горячо — 
коваль клепле, доки тепле 

ЖелЬзоторговець — залізняк 
ЖелЬзце — залізце, залізячка, (поб.) — залі¬ 

зяка, (зб.) — залізячча 
Жеманистьій — манірний, маніжний 
Жемамиться — маніритися, маніжитися, ви¬ 

вертатися, вихилятися, комезйтись 
Жеманиха — манірна, кривляка 
Жемапство — манірність, маніжність, ви¬ 

хиляси 

Жеманньїй — д. Жеманистьій 
Жемокь, жемулька — 1) грудка, вальок, 

валька (про що липуче або стиснуте 
в руці); 2) медянйк 

Жемчугь — перло, перли 
Жемчужина — перлйна, перлйнка 
Жемчужница — скойка (з котрої добува¬ 

ють перли) 
Жемчужньїй — перловий 
Жена — жінка, дружйна, подружжа, жона, 

стара. — Жена бочара, дьика, кузне- 
ца и т. д. — бондарйха, дячйха, ко- 
валйха і т. д. —- Ж. дяди — дядина. — 
Брошенная ж.—лйшена, покидячка. — 
Вьрная ж. — вірна. — Гражданскаи же- 
на — жінка на віру, не вінчана. — 
Невірная ж. — не вірна, гуляща. — 
Разведенная ж. — розвідка 

Женатьій — жонатий, оженений 
Женинь — жінчин 
Женить, ся — женйти, ся, оженйти, ся, 

одружйти, ся, братися, побратися 
Женитьоа —дружіння, женення, оженіння, 

одружіння, шлюб 
Женихь — женйх, (здр.) — женйшенько, (за¬ 

ручений, або на весіллі) — молодйй, 
молодйк, (на весіллі в піснях) — 
князь. — Женихь и не.віста — моло¬ 
дйй і молода, молоді, молодята, (в 
піснях та речах на весіллі) — князь і 
княгйня 

Женолюбивьій,— бабій, бабич; баболюбний 
Женочка — жіночка, жінонька 
Женоподобньїй — баб’ячий, бабкуватий 
Женскій — жіночий, жіноцький. — Женскій 

поль — жінкй, жінота, жіноцтво, 
жіноча стать 

Женственность — жіночність, женність 
Женщина — жінка, женщина, (молода) — 

молодйця 
Жердевой — цибатий; жердовий 
Жердина — жердйна, бантина, лата 
Жердило —- циоань, довгань 
Жердочка — жертка, жерточка, жердка, 

жердочка 
Жердь — жердйна, дрюк, (тонка) — тйчка, 

тичйна, (в бороні то-що) — глйця, 
(для вішання) — жертка, жерточка 

Жеребая — жереба, жеребна 
Жеребей — 1) жереб, жеребок, (пустйй) — 

яловий. — Метать, брать жеребьи — 
кйдати жереб, жеребувати, брати 
жереб; 2) пай, пайка, частка (по 
жеребу) 

Жеребенокь — лоша, лошатко, лошачбк, 
(більший) — лошак, лошйця, (з під¬ 
стриженою гривою) — стригун, стри¬ 
гунець 

Жеребець — жеребець, бгир, огер, (в табуні 
для росплоду) — стадник 

Жеребиться — жеребйтися, ожеребйтися 
Жеребьевьій — жеребовий, жеребковий 
Жеребята — лошата 
Жеребячій — жеребйний, жереб’ячий 
Жеревнка, рос. Уассіпіит Охусоссиз Ь. 

(Охусоссик ра1и$1гі$ Регз.) — жура- 
вїша, журавйха 

Жерло, жерловина — джерело, паща 



Жерновкй 109 Жиже 

Жерновкй, Ьарійез сапсгогит — жирушки, 
ракові очі 

Жерновой — жорновий 
Жерновь — жорен, жорна (р. жорен) 
Жертва — жертва, охщра, офіра 
Жертвенникь — жертівник, жертівня 
Жертвенньїй — жертовний, офісний 
Жертвованіе — жертвування, офірування 
Жертвователь, ница — жертводавець, жерт- 

водавиця, офіровник, ця 
Жертвовать — жертвувати, охвірувати, 

офірувати 
Жертволюбіе — жертволюбність, жертвен- 

ність 
Жестерь, рос. ЯЬашпиз саіЬагйса Ь. — 

жостір, крушина 
Жесткій, ко — твердий, до, жорсткий, шка¬ 

рубкий, мулький, мулкий,ко 
Жесткнуть — твердіти, твердішати, шка¬ 

рубіти, шкарубнути 
Жесткокрьільїй — твердокрйлий 
Жестокій, ко, жестокосердьіи — жорстокий, 

ко, лютий, то, твердосердий, неми¬ 
лосердний, но,запеклий, ло 

Жестокость — жорстокість, лютість 
Жесточайшій — найлютійший, найтяжчий 
Жестокосердіе — твердосерда , 
Жестче — твердіше, жорсткіше, жорсткі¬ 

ше, мулкіше 
Жесть — рух , , 
Жесть — бляха, біле залізо — Покривать 

жестью — бляхувати. — Покритий 
жестью — бляхований 

Жестяникь — бляхар(ь) 
Жестянка — бляшанка 
Жестяной — бляшаний 
Жестяночний — бляшанковий 
Жетонь — дукач, личман, жетон 
Жечь, ся — пекти, ся, палити, ся. — Крапи- 

ва жжетс.я — кропива жалить 
Жженіе — паління 
Жженка — палянка 
Жжений — палений 
Жибець, рос. Оепіагіа ЬиІЬіГега Ь. — ясе¬ 

нець 
Живехонько — скоренько, швиденько, ху¬ 

тенько 
Живительний, но — живущий, цілющий, е 
Живить — 1) оживляти, живити; 2) ба¬ 

дьорити, додавати духу 
Живиться — 1) оживлятися; 2) живитися, 

поживлятися, користуватися 
Живица — живиця 
Живность — живність, дріб, дробина 
Живо — 1) живо, ясно; 2) швидко, хутко, 

прудко 
Живодсрь — гицель, живолуп, котолуп, 

луп’яр 
Живодерня — котолупня 
Живое — живе. — Задіть кого за живое — 

вразити, допекти до живого 
Живой — 1) живий, живущий; 2) жвавий, 

моторний, швидкий, хваткйй. — 
Живая вода: а) кринйшна в.; 
б) живуща, цілюща в., д. Живитедь- 
ІІЬІЙ. — Живое серебро — живе сріб¬ 
ло. — Живая віра — тепла віра. — 
На живую нитку — на живу нйтку. 

на швидку руку 
Живокость, рос. ОеІрЬіпі.ит Сопзоііба Ь. 

— сокиркй, польові сокиркй, кома¬ 
рові носики, косарики, черевйчки, 
зозулині черевйчки 

Живокость, .рос. Зутрфуїит оГГісіпаїе Ь. 
живокіст, правокіст, костолом, воло¬ 

вий язйк 
Живописать — малювати 
Живописець —- маляр, (жінка його) — маля- 

рйха, (син) — маляренко, (дочка) — 
малярівна, (що малює образи, аби¬ 
який) — богомаз 

Живописний, но — 1) мальований; 2) ма- 
льовнйчий, чо 

Живописность — мальовнйчість 
Живописцевь — малярський 
Живопись— 1) малярство, малювання,— 

Заниматься живописью — малярува¬ 
ти; 2) картйна, малювання, малюнок 

Живородний — живущий 
Живородящій — живородний 
Живорибний садокь — сажавка, рибник 
Живость — жвавість 
Животворний —- живущий, оживляючий 
Животина — животйна, скотйна, худобй- 

на,товарнна 
Живот^ое — з(ь)віря (р. з(ь)віряти), ство¬ 

ріння, тварь, (поо.) — тварюка, (мо¬ 
лоде, що годується молоком) — мо- 
лошняк. — Животное пресмьїкающе- 
еся — гад, гадина, плазун 

Животньїй — 1) з(ь)вірячий, животний, то¬ 
варячий; 2)живот6вий, животкбвий 

Животрепещущіи — живий, живкйй, живу¬ 
щий; надзвичайно цікавий 

Животь—живіт, черево, пузо. — Надорвать, 
надсадить животь — підірватися, 
підвередйтися ( 

Животи — добро, маєтки, пожйтки, збіж- 
жа, манатки 

Живучесть — живучість 
Живучій — живучий, живущий 
Живучка, живучая трава, рос, Діи^а гер- 

Іапз Ь. — суховершки, горлянка, го- 
стровершки, дівчача краса 

Живчикь — 1) жвавий, жевжик, фертик, 
хвертик, фйнтик, хвйнтик; 2) жйв- 
чик (пульсова жила); 3) мйшка (під 
оком) 

Живьемь — ждвцем ( 
Жипі.е — жвавіше, живіше, швйдчр, хутче, 

швидчіш, е, хутчіш, е, мерщій 
Жигалокь — д. Бересбрекь 
Жигануть, жигнуть — опектй, опалйти 
Жиденькій, ко — ріденький, ко 
Жидить — розводити,розбавляти 
Жидкій, ко — рідкий, ко, тічний, но 
ЖидкомІрь— д.(Ареометрь 
Жидкость — 1) рідкість, тічність; 2) рідке, 

рідина, тіч (р\ течі) , 
Жидовство — жидівство, жидівська віра 
Жидоморь — жмикрут, скупердя, -га, ску¬ 

пиндя, скнара 
ЖидЬть — рідшати 
Жижа — іршка, рідота 
Жиже — рідше 



Жизненность 110 Жужелица 

Жизненность — життьовість, жизненність, 
жизність 

Жизненньїй — життєвий, жизненний, жиз- 
нянйй 

Жизнеописаніе — життєпис 
Жизнь — життя; поживання, пробування, 

вік. — Влачить жизнь — бідувати.— 
Жизнь прожить^ не поле перейти 
— вік прожити, не дощову годину 
пересидіти; вік ізвікувати — не 
пальцем перекивати. — Жизнь без- 
радостная — безпрос(ь)вітна доля. 
— Лишить жизни — згубити (кого), 
стратити, одібрати життй. — Укоро¬ 
тить жизнь — змалити віку.— Долго- 
временнаи жизнь — вік довгий. — При 
жизни — за життя, за живбття. — 
Спасти жизнь —спасти, порятувати 
від смерти 

Жила—жила, (поб.)—жиляка, (здр.)—жил¬ 
ка, жилочка 

Жилетньїй — камізельковий 
Жилеть — камізелька, камізелок 
Жилець — пржилець, постояльник, сусіда, 

підсусідок. — Онь уже не жилець на 
ЗТО^ІЬ світі — йому вже не жи¬ 
вотіти, на тонку пряде 

Жилистьій — жилавий; жильний, жилува¬ 
тий 

Жилить — шахраювати, шатйрити 
Жилиться — силкуватися, намагатися, 

пнутися 
Жилица, жилцчка — пожилйця, постояльни- 

ця, сусіда 
Жилище — жилля, житло, оселя, мешкання, 

домівка 
Жилковатьій — жилкуватий, волокнуватий 
Жилочньїй, ЖИЛЬНЬІИ — жильнйй 
Жилять — жалити, кусати 
Жимолость, рос. Ьопісега — жймолость, 

козячий лйстик, свидь 
Жирандоль — лихтарь (великий с(ь)вічнйк) 
Жирафь — жирафа 
Жирно — 1) жирно, сйто; 2) ласо 
Жирньїй — 1) товстйй, гладкйй, опаси¬ 

стий, гладун, гладуха, гладйрь, 
пухтій; 2) сйтий, жйрний, маснйй. — 
Жирньїй блескь — маснйй блиск (в 
мінералогії). — Жирно будеть — 
багато дуже 

Жировикь — 1) каганець; 2) камінь Зіеаіі- 
Іез Сагсіііез 

Жировой — жировйй 
Жиротопня, жиротопний заводь — салгйн 
Жируха — 1) рос. Ьерісііит $аІІУит Ь. — 

жеруха, жируха і 8а§іпа ргосиш- 
Ьеп$ Ь. — мокрець; 2) гладуха, глад¬ 
ка (про жінку) 

Жирь — жир, сало. — Гусиньїй жирь (вито¬ 
плений) — смалець. — Заячій ж. — 
шкрум. — Рьібій ж. — трін (р. трону). 
— Топлений ж. (птичии, баранячий) 
— смалець, (що йде на с(ь)вітло) — 
лій (р. лою). — (До страви) — омаста, 
(що плава зверху якої страви) — 
осуга. — (Свинячий, або волячий, 
нутровйй) — здір (р. здьору). — (В 
тварини на заріз) — нагул 

Жиріть — товстіти, товстішати, гладшати, 
гладчати 

Жирякь — гладун, гладйрь, пухтій 
Житейскій — с(ь)вітовйй 
Житель, ница — жйтель, ка, обиватель, ка, 

мешканець. — Городской житель — 
городянин, містюк. — Сельскій ж. — 
селянйн, селюк, хуторянин. — Сло- 
бодской ж. — слобожанин, слободя- 
нюк. — Ж. предмістья — предміща- 
нин. —Ж. степной містности — степо- 
вйк. — Ж. лісной м. — лісовйк. — Ж. 
гористой м. — гірняк. — Ж. луговой м. 
— лугарь. — Прибрежньїй ж. — бе- 
режан, бережак. — Ж. долинь — 
низбвець. — Исконньїе жители - 
тубільці, д. Аборигени. — Ж. По- 
льсья—поліщук.—Ж. Подоліи—-подо¬ 
лянин, подоляк. — (Якої частини 
села, кутка) — кутянин. — (На дру¬ 
гім березі) — тогобічанин 

Жительство — мешкання; перебування. — 
Видь на жительство — білет, пашпорт 

Жительствовать — жйти, мешкати, пробу¬ 
вати 

Житникь— 1) Ми5 а§гагіи5— мйша (що во¬ 
диться в стиртах та клунях); 2) хліб 
(ячмінний) 

Житница — хлібниця, крмора (з засіками 
на зерно), шпихлір; (часто теж) — 
клуня, стодола 

Житньїй — жйтний 
Жито — 1) хліб (всякий, в зерні); 2) жйто і 

ячмінь. ' 
Жить — жйти, животіти; пробувати, ма¬ 

тися, (ціле життя)— вікувати, (літо) 
— літувати, (аби як або бідуючи) — 
перемагатися, бідувати, (дома) — до¬ 
мувати, (проміж себе по-братер- 
ськи) — брататися, (як сестри) — се- 
стрйтися 

Житье — життя, поживання 
Житься — житися, поводитися, вестйся, 

матися 
Жмурить, ся — жмурити, ся, мружити, ся, 

плющит^і, заплющувати (очі) 
Жмурки — піжмурки, кузьмарки, панас 

ці-ці баба, куцю-баба 
Жмьіхи (з коноплі) — макух(а), (з буряків) 

— жмаки 
Жмячекь — сніжка 
Жнець — ланець, (здр.) — женчик, (мн.) — 

женці, женчики 
Жнея — жнйця, жнія, женчйха 
Жниво — стерня, стернйна 
Жнитво — жниво, жнива 
Жора — прожора, ненажера, проїсть 
Жранье — жертя, лопання, тріскання 
Жрать — жерти, лопати, тріскати, жваку- 

вати, (про що рідке) — лигати 
Жребій — 1) д. Жереоей 112; 2), доля, талан 
Жрець — жрець, (мн.) — жерці, офіровник 
Жречество — жерцювання 
Жречествовать — жерцювати 
Жреческій — жерецький 
Жрица — жрйця, жрекйня 
Жужелица — жужелиця 



Жужжаніе 111 Забережньїй 

Жужжаніе — гудіння, дзижчання, дир- 
чання 

Жужжать — 1) гудіти, густи, дзижчати, 
бриніти, дирчати, хурчати; 2) бу¬ 
боніти, гомоніти 

Жуковатьій — трухлий, трухлявий, черви¬ 
вий (про дерево) 

Жукь —- 1) (комаха жорсткокрила Зсага- 
Ьаеи$) — жук, (здр.) — жучок, (самиця) 
— жучйха, (молодь) — жученя, жу- 
ченята. — Бронзовий жукь, бронзовка, 
АрЬоуіиз Газхог — оленка. — Маііскій 
жукь, ЗсагаЬаеиз теїоіопійа — 
хрущ, бомбарь. — Навозньїй жукь — 
гнойовик. — Жукь носорогь, Огу- 
сіез — волик, (самиця) — корбвиця. — 
Світящійся жукь — с(ь)вітляк, бли¬ 
щак. — Олень жукь, ЗсагаЬаеиз 
сегуиз — рогач, рогаль, розсохач, 
шипун, жук-олінь. — Клещатьій жукь^ 
Рогпсиїа — щипавка. — Хлібний 
жукь, Апізорііа аизігіаса — жук хлі- 
боїд, к^зка, красолька, красунок, 
жйтник, Наливайко, хрущик; 2) чер¬ 
воточина, трухло, трухлявина, трух¬ 
лятина 

Жуликь — босяк, халамйдник, раклб 
Жупель — сірка (ростоплена), жупел 
Журавика, рос. Охусоссоз раїїизіпз Регз. — 

журавйна, журавйха 
Журавленокь — журавля, -тко 
Журавле(и)иникь, рос. Оегапіиш Ь’НегіІ. 

— журавельник; Оегапіиш рга- 
ІепзеБ. — вовча ступа, вовчі лапки, 
вовчуга, вовчура 

Журавлиний — журавельний 
Журавлиха — журавка, журавлйця 
Журавль — 1) пт. Агбеа §гиз — журавель, 

(поб). — журавлюка, (здр). — журав¬ 
лик, (вживається теж иноді) — весе¬ 
лик; 2) (коло колодязя) — журавель 

Журить — вимовляти, картати, лаяти, 
грймати (на кого), мйлити голо¬ 
ву. — Журмя журить — поїдом їсти, 
грйзти 

Журналистика — газетярство 
Журналисть — газетяр 
Журналь — часопис, журнал 
Журчало, ком. ВошЬуІіиз — шершень 
Журчаніе — дзюрчання,, дзюркотання, 

дзюркіт, журкіт, леління , 
Журчать — дзюрчати, дзюркотіти, дзюр¬ 

котати, бурчати, бриніти. — Журча- 
щій — дзюркотлйвий, буркотливий 

Журьба — буркотня, бурчання, лайка, ла¬ 
яння, вимовляння, грймання (на 
кого). 

Жустать, жустерить, жустерлить, жу- 
стрить, жущерить — їсти; жувати, 
уплітати; лопати, тріскати 

Жустйть — полірувати (металічні речі) 
Жутко — моторошно, тяжко, важко, 

прйкро 
Жухнуть — 1) линяти, темніти, темніша¬ 

ти, мерхнути (про олійні фарби, 
поліровані речі); 2) шкарубіти, шка¬ 
рубнути (про шкуру) 

Жучить — лаяти, картати і д. Бить 
Жучки — кісточкй, ості, скабки (у риби) 

3. 
За — за, по, по-за, замість, про. — Біжать за 

докторомь — бігти по лікаря. — За 
мною очередь — моя черга. — За неи- 
мініемь — не маючи; через відсут¬ 
ність. — Сість за столь — до столу, 
за стіл сісти. — Уволень за ранами — 
через рани. — Послать за себя — за¬ 
мість себе післати. — За неспособ- 
ностью( — через нездатність, через 
малоздібність. — За старостью — з 
причйни старости. — Нога за ногу — 
а) помалу; б) слідком, услід 

Заалчничать — зажадати 
Зааліться — зачервоніти, ся 
Заартачиться — зноровйтися, запручатися, 

впертися, згедзатися, згедзькатися 
Заахать — заохати, заохкати 
Забава — втіха, утіха, утішка, забавка, 

іграшка, вйграшка, бавлення 
Забавить, ся, забавлять, ся — забавити, ся, 

бавити, ся, потішати, ся 
Забавникь, ца — потішник, ця; жартун, 

веселун, ха 
Забавничать — фіглі, фйґлі строїти, потішати 
Забавний — втішний, забавний ( 
Забагровіть — зачервоніти, засиніти 
Забаклушничать — забайдикувати 

Забаливать, заболіть — занедужувати, 
слабувати, хорувати, занемагати, 
(затяжною хворобою, висиляючись) — 
занепадати, занедужати, заслабти, 
заслабнути, захорувати, похворіти, 
похоріти, занемогтй, занепасти 

Забаловать, ся — запустувати, ся 
Забаллотировать — чорняками закйдати, 

не вибрати 
Забарабанить — забарабанити, заторох¬ 

тіти, затарабанити 
Забарахтаться — заборсатися, затріпатися 
Забариться, забарствовать — запаніти, 

спаніти 
Забастовать — застрайкувати, пошаба¬ 

шити 
Забаюкивать, забаюкать— 1) заколйхувати, 

заколихати, залюляти; 2) улещати, 
улестйти 

Забаять, ся — забалакати, ся, заговорйти, 
ся 

Забвєніе — забуття, забуток; забування 
Забвенньїй — забутий 
Забезпокоиться — затурбуватися, стурбу¬ 

ватися 
Забезчинствовать — забешкетувати 
Забережньїй — тогобічний, тогобоцький 



Забережье 112 Забігать 

Забережье — забережжа (місце за бере¬ 
гом) , 

Забеременіть — заваготіти, завагоніти, 
заважчати, важкою стати, понести, 
у вазі стати 

Забесідоваться — забалакатися 
Забиваніе — забивання, вбивання 
Забивать, ся, забить, ся — 1) забивати, ся, 

вбивати, ся, забити, вбити, ся; 2) за¬ 
туркувати, приголомшувати, глузд 
одбивати. — Забить ножь, топорь — 
затупити ніж, сокиру. — Забить тре- 
вогу — вдарити на гвалт, на сполох. — 
Забитий — приголомшений, забитий 

Забивка — забивання 
Забинтовать —-умотати, забандажити 
Забираиіе — забирання 
Забирать, забрать, ся — 1) забирати, ся, 

забрати, ся; 2) брати набір. —- За¬ 
брать вь ІІЛІНЬ — полонити, у полон, 
у бран забрати. — Охота забираеть — 
хочеться, кортить. — Хміль забира¬ 
еть — хміль розбирає 

Забіяка — забіяка, задирака, задьора, за- 
водяка, колотник 

Забіячество — задйрство, колотня 
Забіячить — задиратися, заводитися 
Забіячливьій — задиракуватий, задьорливий 
Забіячливость — задиракуватість, задьор- 

ливість 
Заблаговременньїй, но — завчасний, зазда¬ 

легідний, завчасу, загодя, зазда¬ 
легідь 

Заблаговістить — заблаговістити, задзво¬ 
нити (до церкви) 

Заблагоразсудить — розміркувати, призна¬ 
ти за добре 

Заблаженствовать — зараювати 
Заблажить — задуріти; завередувати 
Заблевать, заблевьівать — заблювати, об¬ 

блювати, обригати, забльбвувати 
і т. д. 

Заблеваиіе — заблювання 
Заблекльїй — зів’ялий, збляклий 
Заблекнуть — пов’янути, зблякнути 
Заблестьть — заблищати, заблискотіти, 

залисніти 
Заблеять — замекати, забекати, замеме- 

кати, замекекати, замекекекати 
Заблудить, ся — заблудити, ся, зблука¬ 

тися; блудом, у блуд піти 
Заблудившійся — заблудний 
Заблуждаться — помилятися 
Заблуждающійся легко — заблудлйвий 
Заблужденіе — заблуд, блуд, помилка 
Забогатіть — забагатіти, багатшати 
Забодать — забуцати,заколоти 
Забожиться — забожйтися 
Забой, ка — 1) забивання; 2) (для лову ри¬ 

би з палів) — кот, (з хворосту) — яз, 
із, їзок 

Заболонка — д. Горбьіль 
Заболонь — заболонь, біль (Аісигпиш в 

дереві) 
Заболтаться — забалакатися 
Заболганець, ка — задріпанець, задріпан- 

ка, задріпа. 
Заболтаться — задріпатися 

Заболіваніе —заслабання, розбіль (р. роз- 
болю); захорування 

Заборанивать, заборонить — заскорожува- 
ти, заволочувати, заскородити, заво- 
лочйти 

Забористьій — міц(ь)нйй 
Заборь — 1) набір, орання, набір. — Вь за¬ 

борі 100 рублеи—набору 100 карб., 
наорано на 100 карб.; 2) тйн, (з до¬ 
щок) — баркан, паркан, ділування, (з 
палів) — частокіл, (плетений) — пліт 

Забота — клопіт, турбота, піклування 
Заботить, ся — клопотати, ся, дбати (за, 

про...), піклуватися, побиватися, 
падькатися, пильнувати, (про свою 
честь) — шануватися, (невсипуще) — 
невсипати 

Заботливость — дбалість, дбайлйвість, 
клопотлйвість 

Заботливьій — клопітніш, дбалий, дбайлй- 
вий, клопотлйвий,печаллйвий 

Заботньїй — морочлйвий 
Забражничать, ся — загуляти, роспйтися, 

розгулятися 
Забраковать — забракувати, прикйнути 
Забрало — прилбйця, причілля 
Забрасьіваніе — закидання 
Забрасьівать, забросить, ся, забросать, ся — 

1) закидати, закйнути, ся; 2) зане¬ 
хаювати, занехаяти,занедбувати. — 
— Заброшенньїй — закйнутий, зане¬ 
дбаний, занехаяний, (про яку річ 
мало потрібну або мало значну чи й 
зовсім нікчемну) — завалящий, зава- 
лющий 

Забредить — почати верзтй, д. Бредить 
Забрезживаться, забрезжнт^ся — на 9(ь)віт 

благословлятися, сіріти, засіріти 
Забренчать — забрязчати, забрязкотіти; за¬ 

бриньчати, забрйнькати 
Забрить — забрйти,заголйти 
Забрьізгать, заорьізгивать, ся — забрйз(ь)- 

кати, ся, заляпати, ся, задріпати, 
ся, забрйз(ь)кувати, ся і т. д. 

Забрюзжать — забурмотати, забурчати, 
замурмотати, замурчати 

Забубенньш — гулящий, гульлйвий. — Забу- 
бенная головуціка — шибай-голова, 
гультяй, гульвіса, забйй-голова 

Забудки, рос. Агіешівіа уиі^агіх Ь. — за¬ 
будьки, чорнобиль, нехворощ 

Забулдьіга — гультяй, піяка 
Забунчать — загудіти 
Забурлить — 1) заклекотіти, забурхати; 

2) забушувати, зашарабурити 
Забьіваніе — забування 
Забьівать, забьіть — забувати, забути, ся, 

запам’ятати. — Забьітое — забуток 
Забиваться, забиться — 1) забуватись; 2) за¬ 

знаватися, зазнатися, зарозумітися 
Забьівчивость — забутливість, забутність 
Забьівчивьій — забутливий, забутнйй, не- 

пам’яткйй, непам’ятущий, непам’ят- 
лйвий,забудько 

Забіганіе — забігання 
Забігать, забіжать — забігати, забігти, 

(вперед) — попережати, попередйти 
Забігать, ся — забігати, ся 



Забьгльїй 113 Завладьше 

Забйгльїй приблудний, забійній 
Забії ь І) заби , 2) заворбі ка, поворбг- 

ка. закрут, затока 
Забії аніс — заби ання 
Забідсівоваїь — забілу паї п 
Забіжать - - забігти 
Забіливаїь, забілить, ся — забілювані, 

забілят и,,забілі'п и. ся 
Забілка — забілювання 
Забілії ь — забіліти 
Заваживаїь, завезгь — завозити, завезти 
Заваживаїь, завссіь — заводній, завссні 
Заважничаїь — завеличатись, запіпішіти, 

у пиху піднестись 
Завазживаїь, завозжагь — накидати віжки, 

завіжкуваги 
Заваксигь — заваксувати 
Завалень — лега, лежень, вайло, валюка, 

нероба 
Завалень, рос. ЗсгорЬиІагіа побоза Ь. — 

ранник, підтйиник, смовдь, старо¬ 
вина, кукулярія. чорна бабка 

Заваливаїь, завалить, ся — 1) завалювати, 
засипати, закидати, ся, завалити, 
ся і т. д; 2) затарасбвувати, затара- 
сувати (дорогу) 

Завалина, злва.іинка — прйспа, прйсьба, 
призьба 

Заваль — завал, завалка 
Запаль — заваляще, вибірки 
Завальньїй — завалящий, злежаний 
Завалять, ся — 1) д. Валять, ся (почати); 

2) закаляти, ся, заваляти, ся, за¬ 
мурзати, ся; завалятися, залежа¬ 
тися 

Заваривать, заварить — 1) заварювати, за¬ 
варити; 2) запарювати, запарити 
(чай) 

Заварка — 1) заварювання, запарювання; 
2) запара, цід 

Запаривапіе — заварювання, запарювання 
Заварной — запарний 
Завастривать, завостриіь, ся — загострю¬ 

вати, ся, загострити, ся 
Заващивать, завощить, ся — завбщувати, 

завощити, ся 
Заведеніе — 1) завід, завод, установа, за¬ 

клад. — Богоугоднеє з. — богадільня. — 
Пигейноез. — шинок, шпик. — Красиль- 
иое з. — краейльня. — Трактирное з. 
— трахтирь. — Прачешное з. — 
пральня. — Учебное заведеніе — 
шкільна установа, школа; 2) звичай, 
поведенція, завід, порядки. — У нась 
такое заведеніе — такий звичай у 
нас, така у нас поведенція, такі поряд¬ 
ки. — У нась и заведеній такого ніть 
— сього у нас і в заводі немає, такого 
і звйчаю у нас нема, сього у нас не 
водиться 

Завезти — завезтй 
Завербовать, ся — завербувати, ся, залу- 

чйти, ся, пристати до вербунку 
Заверезжать — заверещати, завищати 
Завернуть, завер гьівать, ся — 1) загорнути, 

завинути, повйти, загбртувати, ся, 
завивати, ся, загортати, ся; 2) за¬ 
вернути, завертати 
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Заверсіка заміна, залічування 
Заверсіаіь, заверсіьіваїь заміниш, за¬ 

дній ти, заміпяіи, залічувані 
Завертка — 1) загбріувапня. 2) ключ, за¬ 

крутка (закручувати гайки або 
що), 3) завертка (коло дверей), 
4) завертні (коло санок) 

Завер іьіваніс — загоргування, за і орзанпя 
Завер і І. і ь, ся, завсрчиваїь заверти и, ся, 

закрутіпи, ся, завірчувані, закру¬ 
чувати, ся 

Заверши і ь — 1) закінчити, покінчані; 
2) вивершити 

Завесш, завссіь, ся, заводи іься завсстй, 
заводити, ся. Завесгь річь 
зняти, завести річ 

Завстшальїй — давній, езарйй 
Завеїшагь— посіарітися 
Завечоріть — запізнитися 
Завздорить — засваріпися, счинйти ко¬ 

лотню 
Завивать, ся, завизь, ся завивати, ся, 

закручувати, ся, заплітати, ся, за- 
вйти, закрутйги, заплести, ся 

Завидлнвость — завйдливість 
Завидлнвьій — завйдливий, завидющий, 

заздрісний, заздросливий 
Завидно — завйдно, заздро, заздрісно 
Завидніться — завиднітися, замаячити, 

забованіти 
Завидовать — завйдувати, заздрити, за- 

здростити, поривати очі 
Завидіїь — забачити, набачити, загледіти, 

заздріти 
Завизжать —заскавучати, (про поросят) — 

закувікати 
Завилять — завертіти, закрутити, зави¬ 

ляти 
Завищить, завинчмвать, ся — зашрубува- 

ти, зашруббвувати, ся 
Завиральньїй — химерний, недоречний 
Завираться — забріхуватись, брехати ба¬ 

гато 
Завирчивьій — брехлйвий 
Зависимость — залежність, підлеглість 
Зависимьій — залежний, підлеглий 
Завистливость — заздрісність 
Завистливо — заздро, заздрісно, з за¬ 

здрістю 
Завистникь, на — заздрісник, ця, завйд- 

ник, ця 
Завнсть — зависть, заздрість, завидки, 

заздра, заздрощі 
Зависіть — залежати 
Завитки, рос. А§птопіа Еираіогіит Ь. — 

парйло, парнйк, кожушечки, лйп- 
ник 

Завитокь— 1) почеревина (частина воло¬ 
вини коло груднини), груднйця; 
2) анат. Неііх — кляпа; 3) пуколь, 
кучерь; 4) закрутка (в хлібі); 5) (в 
мережках) — крутик, (в малюнках) 
— визерунок, (^рослин) — вусик 

Завитой — закручений 
Завихать — захитати 
Завладініе — заволодіння, займаищина, 

опанування, овлада, здобуття 
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ЗавладЬть 114 Завязка 

Завладіть— заволодіти, заняти, опанува¬ 
ти, осягтй, осягнути, посісти (що) 

Завластвовать — запанувати 
Завлекательньїй, но — знадний, знадливий, 

во, принадний, привабний, но 
Завлеканіе — знажування, приваблювання 
Завлекать, завлечь — 1) д. Заволакнвать; 

2) вабити, надити, принажувати, 
манити, приманювати, звабити, 
знадити, принадити, приманати 

Заводка часовь — накручування годинника 
Заводскій — завідський, фабрйцький, фаб- 

рйчний 
Заводчикт. — 1) завідчйк, фабрикант; 

2) привідця 
Заводь — 1) завод, фабрика. — Винокурен- 

ньій заводь — вйнниця, гуральня, 
горільня. — Восковой з. — воскобійня. 
— Желізньїй з. — рудня. — Кожевен- 
ньій з. — гарбарня; (де виробляють 
козлятину) — хабатарня. —Жестяной 
з. — бляхарня. — Кирпичньїй з. — це¬ 
гельня. — Лісопильний з. — тартак. 
—МІдноплавильньїй з. — котлярня. — 
Металлоплавильньїй з. — гамарня. — 
Мьільньїй з.—миловарня, милярня. — 
Пивоваренньїй з. — пивоварня, бро¬ 
вар, броварня. — Поташний з. — по- 
ташня, буда. — Селитренньш з. — бур- 
тй. — Стеклянньїй, стекольньїй з. — гу- 
та. — Сухарний з. — сухарниця, су- 
харня. — Сахарньїй, свекловично-са- 
харньїй з. — сахарня, цукерня. —Ов- 
чарньїй з. — вівчарня. — Пороховой з. 
— порохівня. — Свинцовьій 3.—олівня. 
— Уксусньїй з. — оцетарня; 2) на¬ 
клад, видання (книжки) 

Заводь — затока, сага 
Завоеваніе — завоювання, звоювання, здо¬ 

буття 
Завоеватель — завойовник 
Завоевательность — завойовність 
Завоевать — завоювати, звоювати, здобути 
Завоекь — 1) карк, шйя (про худобу); 

2) ошййок (шкура з шиї) 
Завозить — завозити 
Завозиться — завовтузитися, заялозитися 
Завозньїй — завізнйй, привізний 
Завозня — порбн, дуб (для перевозу возів 

з кіньми через річку) 
Заволакнвать, ся, заволочь, ся — 1) затяга¬ 

ти, заволікати, затягтй, заволоктй; 
2) Заволакиваеть рану — затягає рй- 
ну, рана загоюється. — Заволокло 
небо — нахмарилось 

Заволгнуть — звохкнути, повохкнути 
Заволновать, ся — захвилювати, ся 
Завонять, ся — засмердіти, ся 
Завопить — заголосйти, залементувати, 

заволати, зарепетувати 
Завораживать, заворожить — замовляти, за¬ 

мовити, заворожувати, заворожйти 
Завора — засув 
Заворачивапіе — повертання, загортання 
Заворачнвать, ся, заворотить, ся — 1) за¬ 

вертати, завернути, ся; 2) загортати, 
засукувати, закачувати, загорнути, 
засукати, закачати 

Заворковать — завуркотати, завуркотіти, 
забуркотіти 

Заворница — кіл, паля 
Заворотень — важнйця (піднімати віз), 

підойма, підвага 
Завороть — поворот, поворотка. — Завороти 

поль — ПрЙПОЛИ 
Заворчать — забурчати, забурмотати 
Завраться — забрехатися 
Завредить — зашкодити, завадити 
Завсегда — завжди, завше, все, усе, по всяк 

час, завсігдй 
Завсегдашній — завсідний, повсякчасний, 

разуразний 
Завторить —- завторувйти 
Завтра — завтра, .взавтра 
Завтраканіе — снідання 
Завтракать — снідати 
Завтракь — сніданок, снідання 
Завтрешній -— зйвтрішній 
Завшивіть — завошйвіти ( 
Завьіваніе — завивання, скигління, скй- 

глення 
Завивать — завивати (про вітер, вовка, 

собаку), скиглити, заводити, голо- 
сйти (про людину) 

Завьіекь— 1) потйлиця, карк; 2) д. Завоекь 
Завить — завйти,заголосйти,заквилйти 
Завівать, завіять — завівати, завіяти 
Завідать — зачути, почути , 
Завідомо — звідома, за с(ь)відом, знаючи; 

напевне , 
Завідомьій — відомий, звісний 
Завідьіваніе — завідування 
Завідьівать — завідувати 
Завірить, завірять — запевнити, запевня¬ 

ти, завірити, завіряти : 
Завіреніе — запевнення, завірення 
Завіса — завіса, заслона 
Завісить, завішивать — завісити, запнути, 

завішувати, запинати, заслонити, 
заслоняти 

Завітний — завітний, заповітний; таєм¬ 
ний, тййний 

Завітренньїй — затйшний 
Завітреніть — завітритися, зв’янути, змар¬ 

ніти (від вітру) 
Завіть — завіт, заповіт, з’язок 
Завіщаніе — 1) заповіт; 2) духовна, духів¬ 

ниця 
Завішать — заповідати, записати, відпи¬ 

сати, відказати 
Завіщатель — спадкодавець, заповітних 
Завіщательньїй — заповітний 
Завядать, завинуть — в’янути, блякнути, 

зав’янути, зблякнути 
Завяданіе—в’янення 
Завязать, завязьівать, ся — зав’язати, за¬ 

в’язувати, ся 
Завязать, завязнуть — 1) грузнути, загру¬ 

зати, угрузати, загрузнути, угруз¬ 
нути, вгрузнути; 2) застрявати, 
застрянути, застрягати, застряг¬ 
нути 

Завизить — загрузйти 
Завязка — 1) зав’язка, поворозка (для за¬ 

в'язування), волока (у постолів); 
2) зав'язка (в повісті, драмі) 
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Завнзникь, завязньїіі корень, рос. Тогтеп- 
Ііііа егесїа — дерев’янка, в’язіль 

Завязь — в'язь, зав’язь, пуп’янок, пуп’яшок 
Завякаться — забрехатися 
Завяливать, завялить, ся — в’ялити, зав’я¬ 

лити, ся 
Завяльїй — пов’ялий 
Загавливаться — загівляти 
Загадать, загадьівать —- загадати, загаду¬ 

вати 
Загадить, загаживать, ся —- запоганити, 

запаскудити, закаляти, обробити, 
запоганювати, ся і т. д. 

Загадка — загадка 
Загадочпьій — загадковий; темний 
Загадочность — загадковість 
Загадьіваніе — загадування 
Загаживаніе — запаскуджування, запога¬ 

нювання 
Заганивать, загонять — 1) заганяти, за¬ 

гнати; 2) затуркувати, заморочу¬ 
вати 

Загаркать — загаркати, загорлати 
Загарь — смага 
Загасать, загаснуть — гаснути, погаснути, 

згасати,згасти 
Загашиваніе — гашення, загашування 
Загатить, загачивать — загатити, затаму¬ 

вати, загачувати, затамовувати 
Загащиваться, загоститься — загбстювати- 

ся, загостювати, ся 
Загвазживать, загвоздить — забивати 

гвіздки, загвоздювати, забити гвіз¬ 
док, загвоздйти 

Загвоздка — 1) забивання, клинцювання; 
2) загвіздка, клин, клинок; 3) за¬ 
карлюка, закарлючка, закавйка 

Загибать, загнуть, ся — загинати, закар- 
лючувати, закопилювати, загнути, 
ся, закарлючити, ся і т. д. 

Загибина, загнбь — залім, закрут, карлюч¬ 
ка 

Загибка — загинання 
Заглавіе — заголовок, бглав 
Заглавньїй — заголовний, початковий 
Загладить, заглаждать, заглаживать — ви¬ 

рівняти, загладити, затерти, вирів¬ 
нювати, заглажувати, затирати 

Заглазно — взаочі, позаочі, заочно 
Заглазньїй — заочний 
Заглазігься — задивитися, загавитися 
Заглохльїй — заглушений 
Заглохнуться — заглушитися 
Заглушать, заглушить — глушити, заглуша¬ 

ти, заглушйти 
Заглушье— глушина, пустка 
Заглядьіваніе — заглядання, зазирання 
Заглядьівать, заглянуть — заглядати, зази¬ 

рати, заглянути, зазирнути. —Загля¬ 
нуть кь кому — навідатися (до кого) 

Заглядьіваться, заглядіться — задивлятися, 
заглядатися, задивйтися, загляді- 
тися 

Заглядініе, заглядінье — 1) задивляння, 
придивляння; 2) дйво, прйдиво 

Загнаипать, загноить, ся — загноювати, 
ся, загноїти, ся, загниватися, загнй- 
тися 

Загнать, загонять — загнати, заняти, зага¬ 
няти, займати 

Загнивать, ся, загнить, ся — загнивати, ся, 
загнйти, ся 

Загнусить — загугнявити, загунявити 
Загньта, загнітка — припічок (та частина, 

куди загрібають жар) 
Загніздиться — загніздйтись, закублитись 
Заговаривать, заговорить — заводити, здій¬ 

мати, знімати річ, зачинати мову, 
замовляти, промовляти, забалаку¬ 
вати, завестй, зняти річ, забалака¬ 
ти, замовити, промовити, загово- 
рйти, (про кількох) — загомоніти 

Заговариваться, заговориться — забалаку¬ 
ватися, забазікуватися, забалака¬ 
тися, забазікатися 

Заговляться — загівляти 
Заговоренньїй — замовлений 
Заговорщикь. ца — змовник, ця 
Заговорь— 1) змова; 2) замовляння, замо¬ 

ва, шептання 
Заговінньїй — запусний, пущальний 
Заговінье — запусти, лущання 
Заговіться — заговіти 
Загоготать — зареготати, загелготати 
Заголить, ся, заголять, ся — заголйти, за¬ 

голювати, ся 
Загонщикь — 1) заганяч; 2) (на полюванні) 

— гучбк 
Загонь — 1) заганяння, займання; 2) гніт. 

— Жить вь загоні — в зневазі жй- 
ти, поневірятися; 3) загін, загоро¬ 
да, обора; 4) загін (на ниві) 

Загораживаніе — загороджування, зату¬ 
ляння, затамовування 

Загораживать, ся, загородить, ся — загорб- 
жувати, ся, обгорбжувати, ся, заго- 
родйти,ся, обгородйти,ся 

Загораніе — смагнення, засмалювання; за¬ 
горяння, запалення 

Загорать, загоріть — засмалюватися, за- 
смалйтися 

Загораться, загоріться — загорятися, зай¬ 
матися, запалюватися, загорітися, 
занятися, запалйтися 

Загорбокь — карк (частина спини між ло¬ 
патками). — Удариль вь загорбокь 
— вдарив межй плечі 

Загордиться — загордіти, запишніти. 
Загоревать — зажурйтися, засумувати, за- 

смутйтися, затужйти, в тугу вдатися 
Загорньїи — загірний 
Загорода — загорода 
Загородньїй — заміський, позаміський, за- 

городній 
Загородье — замістя, околиці міста 
Загорокь, загорье — загір’я 
Загорілий — засмалений 
Загосподствовать — запанувати 
Загота вливать, заготовлять, заготовить, ся 

— заготовляти, ся, запасати, ся, 
зготувати, зготовити, наготовити 

Заготовка, заготовленіе— готування, запа¬ 
сання 

Заготовщикь, ца — заготовляй, приготов¬ 
ляй, ка 

Заграбаздать — загарбати 

8* 
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Заграбить, заграбливать — 1) загребти, за¬ 
грібати; 2) заграбувати, загарбати, 
грабувати, гарбати 

Заградить, заграждать — загородити, засту¬ 
пити, загорожувати, заступати 

Загражденіе — загорожування; загорода 
Загракать — загукати, (про ворон) — за¬ 

крякати, закракати, загрувати 
Заграїшчньїй—загра(я)нйчний, закордонний 
Загребальньїй — до загрібання, до загор¬ 

тання 
Загребаніе — загортання, загрібання 
Загребать, загрести, загресть — 1) загро- 

мажувати, загрібати, загортати, за¬ 
громадити, загребти, загорнути; 
2) гарбати, загарбати 

Загрезить —- зароїтися, марити, ря 
Загреміть— загреміти, загрімотіти, загур¬ 

котіти, загрюкотіти 
Загривокь — карк, потилиця; загрйвок. — 

Ударить по загривку — потйлишника 
дати, по потилиці, по карку вда¬ 
рити , 

Загробний — тогос(ь)вітній, загробний 
Загрозить — похвалятися 
Загромазживать, загромоздить — завалю¬ 

вати, завалйти 
Загрохотать — загуркотіти, загрюкотіти, 

загуркати 
Затрубить, загрубіянить — загрубіянити 
Загрубілость — загрубілість, затверді¬ 

лість, зашкарублість 
Загрубініе — загрубіння, затвердіння 
Загрубілий — загрубілий, затверділий, за¬ 

шкарублий 
Загрубіть, загрубнуть — загрубіти, загруб- 

нути, затвердіти, затверднути, за¬ 
шкаруб™, зашкарубнути 

Загружать, загрузить, ся — 1) заважувати, 
ся, заважити, ся; 2) затоплювати, 
затопйти, ся 

Загризать, загрьізть — загризати, загрйзти 
Загрязнить, ся — закаляти, ся, заваляти, 

ся, забруднйти, ся, замазати, ся, 
задріпати, ся, затьбпати, ся, за¬ 
бовтати, ся, забрьохати, ся, за- 
хвойдати, ся, запаскудити, ся, за- 
калюжити, ся, заляпати, ся 

Загрязніть — забрудніти, закалятися, 
замазатися 

Загубить — загубйти, занапастити, згу- 
бйти 

Загудить — загудіти, загусти, забрйнька- 
ти,зацигикати 

Загудіть — загудіти, загуготіти 
Загуливаться, загуляться — загулювати, 

ся, загуляти, ся; гультяювати, за¬ 
пивати; волочитися, віятися 

Загуль — гульня, п’янйцтво, запій, піятйка 
Загальний — гультяйський 
Загуменье — пригуменок 
Загустіть — загуснути, загустіти, зату¬ 

жавіти 
Загуторить — забалакати, почати розмов¬ 

ляти 
Задабривать, задобрить — задобряти, за¬ 

добрювати, піддобрюватися, підле¬ 
щуватися, підмощуватися підлази¬ 

ти, підлйзуватися (до кого), під¬ 
маслювати, хлібйти, могрйчити (ко¬ 

пі), догожати (кому), задобрити, 
піддобритися, підлестйтися, ,під- 
мостйтися, підлизатися, підлізти, 
підмаслити, підхлібйти, підмогрй- 
чити 

Задавать, ся, задать, ся — 1) давати, за¬ 
вдавати, видавати (вперед); при¬ 
значати, загадувати. — Задать жару, 
нерцу — намйлити голову, нагріти 
чуба, чуприну, пйнхви дати, дати 
перцю з маком, залйти за шкуру 
сала. — Задавать тонь — перед вес¬ 
ти; 2) щастйти, вестйсь, поводи¬ 
тись, пощастити, повестйся 

Задавить, задавливать — задавйти, заду- 
шйти, задавлювати, задушувати 

Задакать — затакати 
Задалбливать, задолбить — задовбувати, 

завчати,задовбати,завчйти 
Задарииать, задарить — 1) підкупати, мо¬ 

грйчити, підмогрйчувати, підкупй- 
ти, підмогрйчити; 2) дарувати, на¬ 
дарувати (багато) 

Задатокь — завдаток 
Задаточньїй — завдатковий 
Задача — 1) задача, завдача, завдання, 

загадка, морока (трудна); 2) ща¬ 
стя, доля, удача. — Ему ніть за¬ 
дачі!— нема йому щастя, долі, 
удачі, не щастйть, не ведеться 
йому 

Задачливьій, во — щаслйвий, во, удач- 
ний, но 

Задвигать, ся, задвинуть, ся — засувати, 
ся, засовувати, ся, засунути, ся 

Задвигать, ся — задвиготіти, здвигнути, 
ся, зарухати, ся порушити, заво¬ 
рушити, ся, закишіти 

Задвижка — засув, засувка 
Задвижной — засувнйи 
Задвинутьій — засунутий, засунений 
Задворка, задворокь, задворье — задвірок, 

задвір’я 
Задворяниться — запаніти 
Задебеліть — задебеліти; погладчати 
Задергать — засмйкати, засіпати 
Задергивать, ся, задернуть, ся — 1) заві¬ 

шувати, ся, запинати, ся, завіша¬ 
ти, запнути, ся. — Задернуло небо — 
нахмарилось, завол,окло хмарами; 
2) засмикувати, застувати, засмй¬ 
кати , 

ЗадеревенІлость — задеревшість 
Задеревенільїй — задеревілий, задубілий, 

закацублий 
Задеревеніть — задерев’яніти, задубіти, 

закацюбіти 
Задержаніе — задержання, затримання. — 

Личное задержаніе — арешт, арешту- 
вання 

Задержать, задерживать, ся — задержати, 
затрймати, зупинити, запинйти, 
спинити, припинйти, збарйти, за- 
барйти, загаяти, задержувати, за- 
трймувати, зупиняти, запиняти, 
спиняти, ся, гаяти, ся, барйти, ся 
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Задержка — задержання, затримання, впин, 
упин, припйнка, загаика, загаянка. 
— Безь задержки — безупинно, не¬ 
впинно, негайно 

Задивиться — задивуватися, зачудуватися 
Задинка — задок 
Задирать, задрать, ся — 1) задирати, зди¬ 

рати, драти, ся, задрати, ся, здер¬ 
ти, ся; 2) зачіпати, займати, заче¬ 
пити, заняти, заводитися, заве¬ 
стися 

Задира — причепа, задьора, задирака, за- 
водяка 

Задирка — зачіпка, причіпка 
Задирчивьій — причепливий, задьористий, 

напраснии 
Задичать — здичавіти 
Задичить — почати різнити 
Задичиться — д. Дичиться (почать) 
Задлить, ся — забарити, ся, загаяти, ся, 

забавити,ся 
Задневать — заднювати 
Задникь — задок 
Задница — зад, гузно, гуза, гузйця, срака, 

купра, гепа, паністара, дупа, (по¬ 
ловинка)^— півдупка 

Задній — задній. — Заднимь умомь кріпокь 
— мудрий по шкоді 

Задолжать — задовжйтися, заборгувати, 
напозичатися 

Задорина — дроска, троска; задирка, дрбз- 
ка 

Задорить — задирати, дратувати, зачіпати, 
роспаляти, підштурувати, під’южу- 
вати 

Задорливость — заїдливість, задйристість, 
дражлйвість 

Задорньїй — заїдливий, задйристий, дражлй- 
вий, завзятий, задйрливий, задьорний 

Задорливьій, задорньїй — завзятий, заїдли¬ 
вий, завбдистий, задьористий 

Задорожиться — задорожйтися, заправити 
Задорь — запал, завзяття, заїдливість, 

задьор 
Задохльїй — затхлий 
Задохнуться — задихнутися, задушйтися 
Задребезжать — забрязчати, забрязкотіти, 

задереньчати 
Задремать — задрімати, закуняти, здріма- 

тися 
Задрожать — задріжати, затремтіти, затру- 

сйтися 
Задувать,, задуть — 1) завівати, задувати, 

завіяти, задути; 2) задимати, за¬ 
дмухувати, гасйти 

Залудить — задудрити, задударити 
Задумать, ся — задумати, ся, загадати, ся, 

замйслити, ся, замірити, ся 
Задумчивость — задумливість, замйсленість 
Задумчивьій — задумливий, замйслений, 

задуманий 
Задуриться — роздурітися, розжируватися 
Задушать, ся, задушить, ся — задушувати, 

ся, задушйти, ся, (дитину уві сні) — 
приспати 

Задушевность — сердечність, щйрість 
Задушевньїй — щиросердий, щйрий 
Задушеніе — задушення, удушення 

Задхлость — затхлість, тухлість, прйтхлість, 
прйтхля 

Задхльїй — затхлий, тухлий 
Задхнуться — затхнутися, притхнутися 
Задь — зад, гуза 
Задьі — 1) (в чоботях) — закаблуки; 2) за¬ 

док (воза); 3) задвірок, задвір’я; 
4) край села, царина; 5) задй 

Задьімить, ся — закурйти, ся, задйміти, ся 
Задихаться — задихатися 
Задьішать — задйхати 
Задишка — задуха, ядуха, дйхавиця 
Задавать, задіть — зачіпати, чіпляти, ся, 

зачепйти. — Не задівай меня — не 
зачіпай не руш, не займай мене 

Заділать, задьльївать, ся — заробйти, за¬ 
робляти, забивати; (камінем) — за¬ 
мурувати, (в мур) — вмурувати, за¬ 
шпаклювати, зашпарувати 

Заділка — 1) закладання, замурування, за¬ 
бивання, зароблювання 

ЗадІль — заробіток, зарібок (від штуки), 
заділля , 

Задільньїй — від роботи, задільний, поштуч¬ 
ний. — Задільная плата — плата від 
роботи, задільна плата, заробле- 
нйна 

Заділье — панщина 
Заегозить — заметушгітись, задріботіти 
Заедино — заодно, спільно, вкупі, заразом 
Заемньїй — позичковий, позичальний 
Заемщикь — позичальник, позйчник 
Заемь — 1) позичання; 2) позика, позичка 
Зажаривать, ся — запікати, запекти, засма¬ 

жити, ся 
Зажать, зажимать — 1) затулити, затуляти, 

затиснути, затискати. — Зажать 
кому роть — зацитькати 

Зажелкльїй — зажовклий 
Зажелкнуть — зажовкнути 
Зажелтить — зажовтити 
Зажелтіть, ся — зажовтіти 
Зажечь, ся, зажигать, ся — запалити, запа¬ 

лювати, роспалювати, ся 
Заживать, зажить — 1) заживати, зажити; 

2) загоюватися, затягувати, ся, за¬ 
тягати, ся. — До свадьбьі зажнветь 
— загоїться, поки весілля скоїться 

Заживить, заживлять, ся — гоїти, загоїти, 
загоювати, ся. — Заживляемьій — 
гойкий. — Заживляющій — гоючий 

Заживленіе — загоювання, гоїння 
Заживо — живцем 
Зажига — заводчик, привідця, привідник 
Зажиганіе — запалювання, зас(ь)вічування 
Зажигатель, ница — палій, підпаляч, ка 
Зажигательньїй—запалюючий, запал(ь)нйй. 

— Зажигательньїя спички — сірникй, 
сірничкй 

Зажигательство — підпал 
Зажиливаніе — замохування 
Зажиливать, зажилить—замохувати, замоту¬ 

вати, замохати, замотати, замантйти 
Зажилой — зажйтий, зароблений 
Зажинать, зажать — зажинати, зажати 
Зажинь — зажйн, зажинки 
Зажирілий — розгладлий, опасистий 
Зажиріть — розгладнути, роспастися 
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Закармливать, закормить — загодовувати, 
загодувати, обгодовувати, обгоду¬ 
вати 

Закартавить — загаркавити 
Закатать, закатить, закатьівать, ся—-1) за¬ 

котити, заточити, закочувати, за¬ 
точувати; 2)закачати, закачувати 

Закать — захід 
Закатьіваться — закочуватися, (про сонце) 

— заходити, лягати, сідати 
Закачать, закачивать, ся — заколихати, за¬ 

колисати, загойдати, заколихувати, 
заколисувати, загойдувати, ся 

Закашивать, закосить, ся — закошувати, 
закосювати, закосити, ся 

Закашлять, ся — закашляти, ся, забухи¬ 
кати, закахикати 

Заквакать — заквакати, закрякати, закум- 
кати (про жаб), закрякати, заках¬ 
кати (про качок) 

Закваска — розчина, дріжджі, (з тіста) — опа¬ 
ра, (для квасу) — квасило, росквас 

Заквасить, заквашивать — заквасити, за¬ 
квашувати, (про тісто) — розчинити, 
вчинити,розчиняти, вчиняти 

Закеркать — закі(и)ркати, закі(и)рчати 
Закивать — закивати 
Закидной — закиднйй. — Закидньїе рукава 

— вильоти 
Закипать, закипіть — закипати, закипі¬ 

ти, заклекотіти 
Закисать,закиснуть — закисати, скисати, 

квасніти, закиснути, скиснути 
Закись — закис 
Закичиться — запишатися, загордувати, за¬ 

чванитися 
Закишіть — закишіти, закомашйтися 
Закладка — закладини; 2) закладка, заму¬ 

рування; 3) запрягання 
Закладная — заставний, закладний лист 
Закладодержатель — закладодержець 
Закладчикь — заставник, закладник 
Закладь — застава, заставщйна, заклад 
Закладьівать, закласть, залежить, ся — 

П закладати, закласти, заложйти; 
2) запрягати, запрягти; 3) застав¬ 
ляти, застановляти, заставити, за- 
становйти, ся 

Закланіе — заколювання 
Заклевать — задзьобати, заклювати, за- 

клюкати 
Заклегтать — заклекотати 
Заклеивать, ся —• заклеювати, ся, (карю- 

ком) — закарючувати, ся 
Заклейка — заклеювання 
Заклеймить— 1) потаврувати, позначйти; 

2)заплямити 
Заклепа — заклепка, нюта 
Заклепать — заклепати, занютувати, взяти 

у нюти, (про кайдани) — закувати, 
забйти 

Заклинаніе — закляття, заклинанння 
Заклинать, заклясть — заклцнати, запові¬ 

дати, заклясти, заповісти (з клять¬ 
бою) 

Заклинаться — заклинатися, клястйся, 
зарікатися 

Заклинивать, ся — заплішувати, ся, заклин- 
цьовувати,ря 

Заклинка — заплішування, клинцювання 
Заклокотать — заклекотіти, забулькотіти 
Заклохтать — заквоктати 
Заклубить, ся — заклубити, ся 
Заключать, ся, заключить, ся — 1) зами¬ 

кати, замкнути, ся. — Заключить вь 
тюрьму — посадйти в тюрму. — 3. вь 
оковьі — забйти, закувати в кайда¬ 
ни; 2) постановляти, постановйти. — 
Заключать договорь — умовлятися, 
складати, ухвалювати договір. — 
3. мирь — згожувати, годйти мир, 
замиряти, замирйти; 3) мати в со¬ 
бі, містити в собі, заключати; 4) за¬ 
кінчити, закінчити; 5) виводити, 
вйвести 

Заключеніе — 1) засажування, замикання, 
арештування, (стар.) — в'язення, 
ув’язнення, (місце) — в’язнйця, не¬ 
воля, тюрма; 2) вивід, доміркування, 
закінчення, приконечча. — Вь заклю¬ 
ченіе — напослідок, наприкінці, на¬ 
останку, нарешті. — Заключеніе 
братства — братання. —3. мира — за- 
мйрення. — На заключеніе — на вйрі- 
шення. — Сділать своє заключеніе 
— висловити своє міркування 

Заключенникь, ца — 1) нево(і)льник, ця, 
арештований, а, в’язень, кайдан¬ 
ник, колодник; 2) пустельник, скйт- 
ник, самітник, ця 

Заключительньїй — приконешний, останній 
Заклятіе — закляття 
Заклятий — заклятий, запеклий 
Закобенить, ся — заманіжитися, заламати¬ 

ся, задаватися 
Заковка — закуттй, кування 
Заковать — закувати, закути, забйти. — 

Закованньїй — закований, закутий 
Заковика — закарлючка, колінце 
Заковьірять — заколупати, закопйреати 
Закожньїй — підшкурний, зашкурний 
Закокетничать — заманіритися, закокету- 

вати 
Закоковать — закувати 
Закокотать — засокотати 
Заколачивать — закалатувати, забивати, 

затовкати 
Заколоситься — заколосйтися 
Заколдовать — зашептати, заворожйти 
Заколебать, ся — заколихати, ся, захита¬ 

ти, ся, завагатися 
Заколесить — заковувати 
Заколобродить — заколобродити, закрутй- 

ти, заколотйти 
Заколоть — заколоти, сколоти, зашпигати, 

заштрикати 
Заколченожить, заколчить — зашкандиба¬ 

ти, зашкатульгати 
Заколихать, ся — заколихати, ся, заколи¬ 

сати, ся, загойдати, ся 
Заколіть —- задубіти, заклякнути 
Законникь — законник, юргіста, правнйк 
Законнорожденньїй — законний, шлюбний 
Закониость — законність, правність 
Законний — законний, правний 
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Законоблюститель — законодоглядач, сто¬ 
рож права 

Занонові>дь — законознавець 
Законовідініе — законознавство, право¬ 

знавство 
Законодатель — законодавець, праводавець 
ЗакОнодательньїй — законодавчий, право- 

давчий 
Законодательство — законодавство, право- 

давство 
Законопатить — законопатити, зашпаґ(к)- 

лювати, зашпарувати 
Законоположеніе — законотвердження; за¬ 

кон 
Законопрсступникь, ца — законоломець, 

праволбмець, переступник закону 
Закоііоііресгупньїй —- законолбмний, право- 

ломний 
Законтрактовать, ся — домовити, ся, закон¬ 

трактувати, ся 
Закопченіе — закурення, задимлення, за- 

гнічення 
Законь — 1) закон, закін, право. — Нарушать 

законь — ламати закон; 2) віра 
Закопка — закопування 
Закопошиться — заворохобитися, завору¬ 

шитися, закомашйтися, закишіти, 
заметушитися , 

Закоптіть — закоптіти, ся, задиміти, ся, 
закуріти, ся. — ЗакоптІльїй — за¬ 
димлений, задимілий,закурений 

Закопь — шанець г 
Закоренілості. — закоренілість; запеклість, 

заїдливість 
Закореніть — закоренитися. — Закорені¬ 

лий — закоренілий; запеклий, забісо- 
ваний 

Закоржавіть — закоржавіти, задубіти 
Закорпіть — загмйрятися, заснйдіти 
Закортьішки — плечі 
Закорюка — 1) карлючка, закарлючка; 

2) притйчина,завада 
Закорючивать, ся — закарлючувати, закан- 

дзюблювати, ся 
Закорючистьій — карлючкуватий, крутій 
Закосить, ся — 1) закосйти, ся; 2) косо 

глянути 
Закоснільїй — закам’янілий, затверділий, 

задубілий, занйділий, закацюблий, 
Закоснілость — закам’янілість, затверді¬ 

лість, задубілість 
Закосніть — затверднути, задубіти, занй- 

діти, закацюбіти 
Закостенілий — скостенілий 
Закостеніть — скостеніти 
Закось — сіножать 
Закоулокь — заулок, зОзубень; закуток, 

закапелок, закамарок (в хаті) 
Закочевать — закочувати, затаборувати 
Закоченільїй — задубілий, закляклий 
Закоченіть — задубіти, заклякнути 
Закрадьіваться — закрадатися 
Закраивать, закроить — закроювати, закро¬ 

їти, закраювати, закраяти 
Закраина— 1) край, беріг; 2) крйга з берега 
Закракать — закрякати, закрюкати 
Закрапать — закрапати, забрйз(ь)кати 
Закраска — закрашення 

Закрашивать — закрашу(сю)вати, замальо¬ 
вувати 

Закрасніть, ся — зачервоніти, ся 
Закрасоваться — закрасуватися, запиша¬ 

тися, захорошйтися 
Закрестить — похрестйти 
Закривіти — закарлюка 
Закривить, ся, закривлять, ся — скривй- 

ти, ся, скривляти, ся, закарлючи- 
ти, ся 

Закритиковать — закритикувати, загудити 
Закричать—загукати, закричати, (сердито) 

— загрймати, гримнути, (несамо¬ 
вито) — заверещати, (з плачем) — за¬ 
репетувати і т. д.; д. Кричать 

Закрои, закройка — зарізка, закрайок; за¬ 
кроювання, краяння, кроїння 

Закройня — закройня 
Закроить — закроїти, закраяти 
Закромь — засік, (для кукурузи) — кошнйця 
Закруглить, закруглять, ся — закруглйти, 

закруглювати, ся 
Закружить, ся — закружляти, завертіти, ся 
Закрутень — вйхор, вир, крутінь 
Закрутить, ся, закручивать, ся — закрутйти, 

завертіти, закручувати, завірчува¬ 
ти, ся 

Закручиниться — зажурйтися, затужйти, 
засумувати 

Закривать, ся — П закривати, затуляти, 
зачиняти, (с(ь)віт) — заступати, (піч) 
— заслоняти, (щільно) — затушко¬ 
вувати, (очі) — заплющувати. — За¬ 
крились уста, глаза — склепйлися 
уста, очі; 2) покривати, покрйти 

Закрьітіе — закриття, закривання 
Закришка — накриття, покришка 
Закріпа — закріпка, заплішка 
Закріпить, закріплять, ся — закріпйти, за- 

моцювати, заплішйти, закріпляти, 
замоцьовувати,заплішувати, ся 

Закріпостить — закріпачити, поневолити, 
запанщйннити 

Закрякать —- закахкати 
Закряхтіть — закректати 
Закувьіркаться — заберкецькатися 
Закудахтать — закудкудакати 
Закудрявіть — закучерявіти 
Закуковать —- закувати 
Закулисньїй — залаштунковий 
Закультявіть — зашкандибати, зашкатуль- 

гати 
Закунать, закупить — закуповувати, заку- 

пйти 
Заку паться — 1) закупатися; 2) докупатися 
Закупка — закуп,зак^плення 
Закупной — закупнйи 
Закупоривать,ся — затикати, закоркову¬ 

вати, зачоповувати, ся, затушкову¬ 
вати 

Закупорка — 1) затикання, закорковування; 
2) затйчка 

Закупщикь, ца — закупник, ця, закупень 
Закуривать, ся — 1) закурювати, накурю¬ 

вати, ся і т. д; 2) запалювати, ся 
Закурльїкать — закурлюкати 
Закурчавіть — закучерявіти 
Закусать — загрйзти, заїсти 
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Закусить, закусьівать — 1) вгризти, вгри¬ 
зати; 2) закусити, заїсти, (трошки) — 
перехопити, (при чарці) — причарк- 
нути; закусювати, заїдати, солон- 
цщвати, (перед вечерею) — підве¬ 
чіркувати 

Закуска — закуска, перекуска, заїдка, (пе¬ 
ред сніданням) — поранок, (перед 
обідом) — перед’обідок, (перед вече¬ 
рею) — підвечірок 

Закута — будка (собача) 
Закутать, закутьівать, ся — закутати, заку¬ 

тувати, ся 
Закутить — загуляти 
Закуть — 1) закуток, закапелок; 2) хлів, 

загорода (для худоби) 
Закушать, закушивать — 1) заїсти, заїдати; 

2) запити, запивати 
Зала — зала(я), с(ь)вітлйця, саля 
Залавливать — залбвлювати 
Заладить — 1) залагодити; 2) запровадити 
Залаживать — залагожувати 
Залазить — залазити 
Залакомить — занадити 
Залакомиться — заласувати 
Заламьівать— 1) заломлювати; 2) загинати; 

3) заправляти, заправити (про ціну) 
Залащивать, залощить — залощувати, за¬ 

лощити 
Залаять — загавкати, забрехати 
Залгать, ся — забрехати, ся 
Залегать — 1) залягати; 2) засідати, за¬ 

ховуватися; 3) завалювати, закла¬ 
дати 

Заледеніть — замерзнути, покрижніти; 
заклякнути, задубіти 

Залежальїй — лежалий, злеглий, зава¬ 
лящий 

Залеживаться, залежаться — залежувати¬ 
ся, залежатися 

Залежь— 1) заваль, заваляще, залеглість; 
2) переліг, обліг; толока; 3) поклад 

Залепетать — забелькотати, залопотіти 
Залетать, залетіть — 1) задітати, залеті¬ 

ти, залинути; 2) завіюватися, за¬ 
віятися 

Залетньїй — 1) залітний, мандрівний; 
2) голінний, хвацький 

Залеть —- заліт, переліт 
Заливальний — заливальний 
Заливать, ся, залить, ся — заливати, ся, 

понімати, затоплювати, залити, за¬ 
лляти, поняти, затопити, ся. — За¬ 
ливаться слезами — заливатися, об¬ 
ливатися, умиватися сльозами 

Заливка — заливання 
Заливное — драглі, холодець 
Заливной — 1) залившій. — Заливная труба 

— пожарна труба. — 3. лугь — лука, 
пійма, затін, бурт; 2) захоложений, 
застужений 

За пінь —- затока, залив, заводь, сага 
Зализать, -зьівать — зализати, зализувати 
Залоговой — заставний, закладний 
Залогодатель — заставник, закладник 
Залогодательница — заставниця, заклад¬ 

нії ця 

Залогь — застава, застанова, заклад. — 
Взять вь залогь — взяти у заставу. 
— Отдать вь залогь — заставити 
(що), застановити, віддати під заста¬ 
ву. — Освободить изь нодь залога — 
викупити з застави, з-під застави 

Заложенное — заставщйна 
Заложники—заставень, закладень, заручник 
Залой — затін, пійма, оболоня 
Заломаться — запишатися, зачванитися 
Залопать — затріскати 
Залопаться — затріскатися, запускатися, 

зарепатися 
Залосниться — залисніти, заблищати 
Залпь — вйпал, постріл 
Залудить, -живать — залудйти, залужувати 
Залупить, ся — залупйти, задерти, ся 
Залучать — залучати 
Зальїгало — брехун 
Залигаться — забріхуватись 
Залинуть — забйтися, заткнутися 
Залізать, залізть — залізати, залізти 
Заліниться — заледащіти, заледачіти, за¬ 

лінуватися 
Заліпка — заліплювання 
Залісье — залісок 
Заліпить, ся — заліпити, заліплювати, ся 
Залітовать — залітувати 
Залічивать, -чить, ся — 1) загоювати, за¬ 

гоїти, заліковувати, залікувати; 
2) заморювати, заморйти 

Залюбезничать — залащитися, примйлити- 
ся; заженихатися 

Залюбоваться — замішуватися, залюбувати¬ 
ся, задивитися 

Залюбопьітствовать — зацікавитись 
Залюлюкать — залюляти 
Залягать, ся — забрикати, ся, захвицати, ся 
Замазать, замазьівать, ся — 1) замазати, 

замастйти, (щілину) — зашпарувати 
і т. д.; 2) закаляти, ся, замурзати, 
ся, (салом або що) — засмальцюва¬ 
ти, ся, заялозити, ся, (дьогтем, смо¬ 
лою) — зашмарувати, ся 

Замазка — замазка, (для дерев) — вар, (для 
скла) — кіт (р. коту) 

Замакать — замакати 
Замаливать — замолювати, покутувати 
Замалодушничать — впасти сердцем, ду¬ 

хом 
Заманивать — заманювати, занажувати, 

заманйти, занадити 
Заманиха, рос. Шгагіа ЗсЬоЬегі — золо¬ 

туха 
Заминка — 1) заманювання; 2) принада 
Заманчивость — принадність, знадлйвість, 

зваблйвість 
Заманливий, во — принадний, знаднйй, 

знадлйвий, манячий 
Замарать, замарьівать, ся — 1) закаляти, 

забруднйти, замастйти, задріпати і 
д. Замазать; 2) зачеркнутн, закрес- 
лйти;3)зачорнйти 

Замараха, замарашка — замурза, задріпа, 
задріпанка, нетіпаха, затьопа, хвой- 
да, нехлюя, нечепура, невмивака, 
невтирака 
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Замаривать — 1) заморювати, заморити; 
2) (про вапно) — гасити, (про оцет) 
розбавляти, (про хрін) — перебивати 

Замаскировать — заличкувати, замаску¬ 
вати 

Замасливать, замаслить, ся — 1) замаслю¬ 
вати, замаслити; 2) засмальцьо¬ 
вувати, засмальцювати, заялозити, 
ся 

Заматерільїй, заматорільїй — застарілий, 
задавнений, затверділий 

Заматеріть, заматоріть — застарітися, за¬ 
давнитися, затвердіти 

Заматьшать, -мотать, ся — 1) замотувати, за¬ 
мотати; 2) захитати, закивати 

Замахать, -хивагь — замахати, замахувати 
Замахиваться, -хнугься — замірятися, замі¬ 

ритися, замахуватися, замахнутися 
Замахнуть — закинути 
Замахь — замах 
Замачіївагь, -мочить, ся — 1) замочувати, за¬ 

мочити, ся; 2) намочувати, намочити 
Замашка — вихватка, навичка, замашка 
Замащивать, -мостить — замощувати, замо- 

стйти, забуркбвувати, забуркувати 
Замаяться — занудйтися, закрутитися; на¬ 

моритися, натинятися 
Замедленіе — забара, гаяння, гаянка, гай¬ 

ка, загайка 
Замедлить, ся, замедлять — загаяти, ся, за¬ 

барити, ся, забавити, ся, заллятися, 
догаятися, загаювати, ся, забарю¬ 
вати, ся; затримувати, -мати 

Замелькать — замиготіти, замелькати 
Замереть, замирать — замерти, замирати, 

умліти, умлівати 
Замерещиться — замріятися, приверзтися, 

привидітися, примаритися 
Замерзать, -знуть — замерзати, замер¬ 

знути 
Замерзить — 1) забрйдити, загидити, за- 

мерзйти; 2) запоганити, запаску¬ 
дити 

Замерльїй — завмерлий 
Замертво — як мертвий; мерцем 
Замертвільїй — помертвілий, обмерлий 
ЗамертвЬть — помертвіти, обмерти 
Замести, заметать — замести, замітати 
Заметать, заметьівать — 1) закидати; 2) за¬ 

шивати, позашивати, обкидати, об- 
кйнути 

Заметаться — закидатися; заметушйти- 
ся 

Заметь — 1) закйдування, закидання; 2) не¬ 
від, занамет, ворота (велика сітка); 
3) кучугура (снігу), завій, замет, 
загреба; 4) паркан; 5) хвартух (до 
бричок) 

Заметь — завія, віхало, метелиця 
Замечтать, ся — замарити, замріятися 
Замигать — замиготіти, замигтіти; замор¬ 

гати 
Заминать, ся, замять, ся — 1) замішувати, 

замісйти, ся; 2) затоптувати, за¬ 
топтати, ся; 3) заминати, замняти, 
загамувати; 4) запинатися, запну¬ 
тися; 5)заноровйтися 

Заминка — 1) замішування, заминання, за- 
пйнка, замйнка; заміс; 3) норов 

Замиреніе — замйрення, примйрок 
Замирить, замирять, ся — замирйти, зами¬ 

ряти, ся 
Замкнуть, -мьїкать, ся — замкнути, замика¬ 

ти, ся 
Замковий, замковий — замковий, колодча- 

ний;замковйй 
Замліть — зімліти, зімлівати 
Замогильний — 1) замогйльний; 2) того- 

с(ь)вітні(и)й 
Замокать, замокнуть — замакати, замокнути 
Замокь — замок, колодка 
Замокь — замок, двірок, палац. — Строить 

воздушньїе замки — химери ганяти, 
у хмарах літати, думкою багатіти 

Замолаживать, ся — 1) засоложувати, засо- 
лодйти, грати, шумувати (про пиво 
то-що); 2) хмаритися, хмарніти 

Замолачивать — замолочувати 
Замолвить — замовити 
Замолкать, -молкнуть — замовкати, замовк¬ 

нути, ущухнути, занйшкнути 
Замолоть — замолотини;замолочене 
Замолоть — замолоти 
Замораживать, заморозить, ся — заморб- 

зювати, заморозити, ся 
Заморгать — заморгати, замружити, залу¬ 

пати, закліпати 
Заморозь — заморозок, прйморозок 
Заморосить — заімжйти, замрячіти 
Заморочить — заморочити, запаморочити 
Заморскій — заморський 
Заморьішь — охляле, заморене; охлялий 
Замотьіга — мотяга, моть, марнотратець, 

трйнькало 
Замохнатіть — заволохатіти 
Замочньїй — замковий,колодчаний 
Замошенничать — замотати, зашахрувати 
Замудрить — замудрувати 
Замужество — віддання, заміжжа, заміж 
Замужня — заміжня, мужня; віддана 
Замуравить, -вливать—полйти, поливати (по¬ 

суду). —- Замуравлениьш — полйв’яний 
Замурльїкать— 1) замуркотати, замурко¬ 

тіти, замрукати, замуркати; 2) за- 
мугйкати 

Замурчать — загарчати, загаркати 
Замуеливать, ся — заслйнювати, заялозю- 

вати,ся 
Замусленньїй — заслйнений, заяло(зя)же- 

ний 
Замусорить, ся — зас(ь)мітйти, загрузйти 
Замутить, ся — 1) замутйти, закаламути¬ 

ти, ся, заколотйти; 2) занудйти; 
3) бучу збйти, колоту наробйти 

Замутньть — замутйтися, закаламутитися 
Замучнвать, ся — замучувати, замордову¬ 

вати, ся,закатовувати 
Замчать — замчати, заперти, загнати 
Замша — замша 
Замшарить, ся — скошлатити, закошлати- 

ти, покошлатити, окошлатіти і т. д. 
Замшеннкь — замешник (що виробляє 

замшу) 
Замшевий — замшовий 
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Заміни гь — зашпаклювати, забити мохом 
Замьівать, ся — замивати, замити, ся 
Замьіливать, замилить, ся — замилювати, 

замилити, ся 
Замьісель — замисел, задум, загад, замах 
Замислить, -мьішлять — замислити, замі¬ 

ритися, замишляти, замірятися 
Замьісловатьій — мудрований, хитрий, ме¬ 

тикуватий, стіпнйй 
Заминать — замукати, замугикати 
Заминка — 1) замикання; 2) засувка, за¬ 

щіпка, завертка; 3) кляпка, хлипбк, 
хлипець, хлйпавка (в смокові) 

Заміна, замінь — заміна, замін, замін(ь)- 
ка. — Вь замінь — в заміну, замісць, 
намісць 

Замінить, ня гь, ся — замінйти, заміняти, ся 
Замісить, замішивать, ся — заіуіісйти, (про 

тісто) — (у)вчинйти, замісювати, ся, 
в(у)чиняти 

Замістить, заміщать — замістити, заміща¬ 
ти; заступйти,заступати 

Замісь — 1) замішування; 2) заміс; 3) за¬ 
парка 

Замітка — замітка, знак, познака 
Замітить, замічать — 1) помітити, по¬ 

значити, прикмітити, помічати, 
значйти, прикмічати, —Замітить на 
биркі — накарбувати,закарбувати; 
2) завважити, постерегти, спосте- 
регтй, набачити, наглянути, на¬ 
глядіти, добачити, завважати, по¬ 
стерігати, наглядати, помічати, до¬ 
бачати; 3) зав(у)важати, визна¬ 
чати, виказувати, вимовляти, дорі¬ 
кати 

Замітливость — уважність, уважливість 
Замітливий — уважний, уважливий 
Замітньїй, но — значнйй, вйдний, при¬ 

мітний, помітний, прикмітний; зна¬ 
ти, знать, вйдно, помітно, значно, в 
заміту 

Замічаніе— 1) увага, зауваження; 2) нага¬ 
на, вимова, дорікання 

Замічательность — знаменйтість, визнач¬ 
ність; зауважність, цікавість 

Замічательньїіі — І) зауважний; 2) визнач- 
нйй, знаменитий, вартий уваги, ці¬ 
кавий 

Замішательетво— 1) заколот; 2) замішан¬ 
ня, стурбованість 

Замішать, замішивать, ся — 1) змішати, 
змішувати, заколотити, заколочу¬ 
вати; 2) заплутувати, вплутувати; 
втручатися, встрявати 

Замішкать, ся — забарйти, ся, загаяти, ся, 
забавитися, забаряти, ся, загаю¬ 
вати, ся, забавлятися 

Заміщать, -стить — 1) заміщйти, замістй- 
ти; заступати, заступйти; 2) обсад¬ 
жувати, обсадйти 

Заміїценіе — заміщення; заступлення; об- 
сада, обсадження 

Замяукать — за(м)нявкати, за(м)нявчати 
Занавісить, -вішивать — завісити, заслони¬ 

ти, запнути, зап’ястй, запинати 
Занавіска, занавісь — заслонка, фіранка, 

заслона, запона, завіса 

Занашивать, заносить — заношувати, зата¬ 
скувати, заносйти,затаскати 

Занегодовать — заремствувати 
Занемогать, -мочь — занедужувати, занеду¬ 

жати, заслабнути 
Занести — 1) занестй; 2) заміритися, підня¬ 

ти (руку), звести; 3) засйпати, за¬ 
мести 

Занизать — занизати 
Заниманіе — позичання 
Занимательньїй, но — занятнйй, замани- 

стий, цікавий; занятно, цікаво 
Занимать, занять— 1) позичати, визичати, 

позичити, вйзичити, брати, взяти в 
позику, набір; 2) переймати, пе- 
реняти; 3) займати, осягати, осіда¬ 
ти, посідати, заняти, осягти, поня- 
ти, залягти, осісти; 4) звертати 
вагу, цікавити; 5) розважати, за- 
авляти, розважити, забавити. — 

Заиимаеть духь — дух захоплює 
Заннматься, заняться — 1) займатися, за¬ 

няти ся, (вівчарством) — вівчарю¬ 
вати, гайдарювати, (писарством) — 
писарювати, (ремеством) —ремісни¬ 
кувати, (рибальством) — риба(ль)чи- 
ти, (римарством) — римарювати, 
(скотарством) — скотарювати, (тор¬ 
гом) — гендлювати, крамарювати, 
купцювати, (шитвом) — швачкува- 
ти, кравцювати, (шаповальством) 
— шаповалити, (шевством) — шев¬ 
цювати, (учительством) — учителю¬ 
вати і т. д.; 2) зажеврюватися, за- 
яснюватися. — Заря занимается — 
зоріє, на с(ь)віт благословляється. — 
3. сь любовью — кохатися (в чім) 

Заново — заново 
Занегтица, 8агапіііит — волос, заніг¬ 

тиця 
Заноза — 1) скалка, заскаба, заскалка; 

2) жаль серця 
Занознть, ся — заскалйти, заскабити, ся, за¬ 

гнати дерево 
ЗанознстьіГі — в(у)їдливин, задьористий 
Занозка, рос. Резіиса Ь. — вівсюк, Резіиса 

еіаіюг Ь. — мітлйця, Р. оуіпа Ь. — 
тонконіг 

Заноситься — задаватися, високо літати, 
зачванюватися 

Заносний — занесений 
Заноечивость (— пиха, чвань, задавання, 

зарозумілість 
Заносчивьіи — пихатий, чванливий, пин- 

дючливий, зарозумілий, задавайло 
Занось— 1) анат. Моїа иіегіпа 5. сагпеа—• 

вйбрудок, матошний клубок; 2) ме¬ 
телиця; замет 

Заночевать — заночувати, підночувати 
Занукать — занукати, заньокати 
Занивать, -нить — занивати, занити 
Заніжиться — заніжитися, розманіжи¬ 

тися ' 
Заніміть — заніміти; затерпнути 
Занятіе — 1) позичка; 2) переймання; 

3) займанка, опанування; 4) заняття; 
порання, поранка. — Занятіе мастер- 



Занятой 124 Заплавь 

ствомь—майстрування. — 3. торговлею 
— крамарювання і т. и. 

Занятой — 1) позичений, винний; 2) заня- 
тйй, за працею, за роботою 

Заоблачигь — захмарити 
Заоблачньїй — надхмарний, понадхмарний, 

позахмарний 
Заобьїкать, -кнуть — звикати, призвичаюва¬ 

тись, звикнути, призвичаїтись 
Заозерье — заозер’я 
Заобьікльїй — звиклий, призвичаєний 
Заодно — д.Заедино 
Заорать— 1) заорати; 2) загукати, зарепе¬ 

тувати, загаласувати 
Заорь — обніжок 
Заостривать — загострювати 
Заострокь — шпиль, наконечник 
Заохать — заохати, заохкати 
Заохотить, ся — 1) заохотити, під’охотити; 

2) заполюватися , 
Заочность — позавічність, завічність 
Заочно — заочі, позаочі, позавічно, взаочі 
Заочньїй — позаочний, позавічний, завічний 
Западать, -пасть — 1) западати, запасти; 

2) засідати, залягати, притаюва¬ 
тися, заховатися. — Заяць запаль — 
заєць притаївся; 3) заходити, сіда¬ 
ти, лягати, ховатися, сховатися, 
заховатися (про світила небесні). — 
И слухь запаль — і чутки немає. — 
Вода запала — вода спала.—Онь крі¬ 
пко запаль — охляв, змарнів, зане¬ 
пав він дуже 

Западной — чатовий 
Зйпадньїй — західний 
Западня — пастка, лабети, хапка, само- 

тряска, западня, ступйця, (на вовків) 
— вовківня 

Западь — захід 
Запаздьівать, запоздать — запізнюватися, 

пізнйтися, спізнятися, забаритися, 
запізнитися, загаятися 

Запаивать, запаять — заливати, залютбву- 
вати, залити, залютувати 

Запайка — залютування 
Запакостить, ся — запаскудити, запогани¬ 

ти, запаскужувати, запоганювати 
Запакощеніе — запаскужування 
Запалзьіваніе — залізання, заповзання 
Запаливать — запалювати, підпалювати 
Запаль— 1) запал; 2) запал, бхват, підпал 

(у коня) 
Запаливать — заполювати 
Запальчивость — запал, запальбність. — 

Вьзапальчивости—під запал, в запалі, 
в запальбності 

Запальчивьій, во — запальбний, запальча- 
стий, пальний, пальбний, загони¬ 
стий; з запалом, запальчасто 

Запамятовать — забути, ся 
Запаривать, -рить — запарювати, запарити 
Загіарьівать, ся — 1) роспорювати, ся; 2) за¬ 

бивати, засікати, закатовувати 
Запасать, ся — запасати, ся, приховувати 
Запасливий — здпасистий, запасливий 
Запасная — комірка, хйжа, хйжка 
Запасний — запасшій; прихований 
Запась — запас, припас, поклад, схованка 

Запахиваніе — заорювання 
Запахивать, ся — приорювати, заорювати, 

приралювати, ся 
Запахивать, запахнуть, ся — загортати, за¬ 

горнути, ся, запинати, запнути, ся 
Запахнуть — запахнути,запахти 
Запахь — запах, дух, пах, пахощі. — Изда- 

вать запахь — пахнути, пахтіти 
Запачкать, ся — закаляти, забрудити, за- 

мастйти, замазати, замерзати, ся, 
заваляти, (жиром) — заялозити, 
засмальцювати, задріпати, ся, за- 
калюжити, ся, захвбидати, ся 

Запашка — 1) бранка; 2) заорювання, во¬ 
лочіння 

Запашникь — борона 
Запашной — опблистий 
Запеканка — запіканка; варенуха 
Запекать, ся — запікати, ся 
Запереть, ся — 1) заперти, замкнути, за- 

чинйти, ся, (на защіпку) — защіп- 
нути; 2) запертися, затятися 

Заперхать — запйрхати 
Запестрить — замережити, зацятувати 
Запестріть — зарябіти, ся 
Запечалиться — засмутйтися, засумувати 
Запечатать — запечатати 
Запечатлівать, ся — відтискати, ся, дава¬ 

тися, датися в знакй; відзначйтися 
Запечекь — запічок, закапелок 
Запечь, ся — запектй, ся, (про губи, від 

спеки) — засмагнути, посмагнути. — 
Запекшіеся губьі—засмаглі, пересмаг- 
лі уста 

Запивать — запивати, запйти 
Запиливать, ся — запйлювати, запилйти, ся 
Запиликать — зацигйкати, затир^йкати, 

(про пташенят) — зац(ь)вірінькати, 
зац(ь)вірінчати, запікати 

Запилка — запйлювання, надпйлювання 
Запинать — перечіпляти, підчіпляти 
Запинаться — 1) зачіпатися, зачіплятися; 

2) запинатися, запнутися (в речах) 
Запинка — запйнка. — Вреть безь запинки 

— бреше й не оглядається 
Запираніе — замикання, зачиняння 
Запирательетво — затинання, затйн 
Запирать — замикати, зачиняти, защіпати 
Запирка — засувка, защіпка 
Запировагь, ся — загуляти, ся, забенкету¬ 

вати, ся 
Записать, -сивать — записати, запйсувати 
Записка — 1) затісування; 2) записка; 

3) писулька, цидулка, картка. — За¬ 
писки — записи, записки 

Записной — 1) записнйй; 2) запеклий, за¬ 
взятий 

Записчикь, чица, записиватель, ница — за- 
пйсувач, ка 

Записі,—запис.—Мировая запись — мироіза. 
— Запродажная з. — запродажний 
лист. — Рядная з. — віновйй запис. 
— Раздільная з. — дільчий лист 

Запихать, ся — запхати, запхнути, вбгати, ся 
Запищать — запищати, запискотіти 
Заплавить, -влять — залйти, заливати 
Заплавь — заплавень, загатка 
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Заплакать — заплакати, (голосно) — заголо¬ 
сити, (гірко) — заридати, (різко) — 
заквилити, (комічно) — зарюмати, 
зарюмсати, запхйнькати 

Заплата — 1) заплата, віддяка; 2) лата, латка 
Заплатять — залатати, налатати, прила¬ 

тати, накинути латку 
Заплатить, -лачивать — заплатити, запла¬ 

нувати 
Заплатникь, ца — обідранець, ка, голодра¬ 

нець, обшарпанець, ка, дрантйус 
Заплатьіваніе — латання, залатування 
Заплевать, -левьівать—заплювати, запльо¬ 

вувати 
Заплескать, ся — 1)заплескати,заплюску¬ 

вати; 2) заплюскати, захлюпати, ся 
Заплесни — плюскання 
Заплесть, ся — заплестй, заплітати, ся. — 

Заплетать ногою — закидати ногою 
Заплетка — 1) заплітка, уплітка; 2) кіснйк 
Заплечньїй — заплечний. — Заплечньїй ма- 

стерь — кат, (поб). — катюга 
Заплиса, рос. 5о1апит Оиісатага Ь. — 

вовчі ягоди, ртйстник, глистяк, над- 
тйнник, паслін, пасльбн 

Заплота — 1) пліт, порбн; 2) гребля 
Заплутовать, ся — зашахрувати, замотати, 

ся, змотати, ся 
Запльївать, запльїть — 1) запливати, за- 

пливтй, заплистй, заплйнути; 
2) забиватися, затягуватися, замулю- 
ватися. — Запливають чернпла — 
чорнило розливається 

Заплісньвільїй — зац(ь)вілий, пліснявий 
Запліснівіть — зац(ь)вістй, запліснявіти, 

поснйдіти 
Заплішивіть — залйсіти 
Заплюснье, анат. Таг$и$ — п’ятка 
Заплясать, -сьівать, ся — затанцювати, за- 

танцьбвувати, ся 
Загіникь, рос. РЬІошіз НегЬа Уепіі І. і Р. 

рип§еп$ \УіИ — залізняк, козацький 
залізняк, перекотиполе 

Заповідать, -дьівать — заповідати, заповіда¬ 
ти, наказати, наказувати 

Заповідной — заказаний, заборонений. — 
Заповідной лісь — заказнйк, запуст 

Заповідь — заповідь, наказ, приказання 
Заподлинно — справді, навсправжки, на¬ 

певне, запевне 
Заподозрить — запідозрити, зазорити. — 

Заподозрішіьій — запідозрений, за- 
зорении 

Заподрядить, занодряжать — підрядйти, до¬ 
мовити, підряжати, домовляти 

Заподчивать — запбштувати, зачастувати, 
начастувати 

Запоець — піяка, п’днюга , 
Запоздальїй — спізнілий, запізнілий 
Запой — запій 
Запоить — 1) упоїти, напоїти; 2) опоїти 
Заполаскивать — заполіскувати, замивати 
Заползать — лазити (почать) 
Запомнить — запам’ятати, затямити 
Запонка — запонка, шпбнька 
Запопасть — застукати 
Запорашивать, запорошить—запорошувати, 

запорошйти 

Запорожець — запорожець, низбвець, сі- 
човйк 

Запорожньїй — запорбжський 
Запорожье — запоріжжа 
Запорхать — запурхати 
Запорь — 1) засу(о)в, запбра. — На запорі, 

подь запоромь — на замку, під зам¬ 
ком, назасуві; 2) закреп, (у коней) — 
чемер; запір (р. запору) 

Запоетитьея — запостйти,ся 
Запотіть — спітніти 
Започивать — засипати, спочивати 
Запошивать, -шить—запошивати, запошйти 
Заправило — верховод, верховода 
Заправить, -влягь — і) заправити, запра¬ 

вляти; 2) орудувати, верховодити; 
3) (про страву) — затерти, затовктй, 
(сметаною) — забілйти, (засмажкою) 
— засмажити 

Запраздничать, ся — запразникувати, за- 
с(ь)в’яткувати, ся 

Запрашивать, -росить -— 1) запрбсювати, 
правити, заправляти, заправити; 
2) закликати, запрошувати, заклй- 
кати; 3)запйтувати, запитати 

Запретительньїй — заборонний 
Запретить, запрещать— заборонйти, зака¬ 

зати, забороняти, заказувати 
Запретньїй — заказаний, заборонений 
Запреть — заборона, заказ 
Запречь, ся — запрягтй, ся 
Запрещеніе — заборона, заборонення 
Заприміта — прикмета, признака, знак 
Запродавать — запродавати 
Запрокндьівать, -кинуть, ся—закидати, одки- 

дати, відхилйти, ся, одкйнути, ся 
Запропаститься — запропастйтися, занапа- 

стйтися, заподітися 
Запросто — попрбстому, просто 
Запрось — 1) заправа; 2) запитання, запит 
Запротивиться — запручатися, зазмагатися, 

опиратися, опинатися(почати) 
Запруда — 1^) загата; 2) гребля, гатка 
Запрудить, -уживать — загатйти, затамува¬ 

ти, загачувати 
Запруженіе — загачення 
Запрьігать,-гивать — заплйгати, заскакати, 

застрибати, заплйгувати 
Запрьіскать —• забрйзькати, запбрскати 
Запрівать, запріть — запрівати, запріти 
Запрягать, ся — запрягати, ся 
Запрядать, -ясть — запрядати, запрясти 
Запряжка — запрягання 
Запрятать,ся — заховати, заховувати, ся 
Запугать, ся — залякати, застрахати, жаху, 

страху завдати 
Запуганньпі — заляканий,заполбханий 
Запугиваніе—- залякування, пострах 
Запудривать — запудрювати 
Запускать, -устить — 1) погнати; 2) закла¬ 

дати, засовувати; 3) загнати; 4) за¬ 
пускати, занехаювати, залишати, 
занехаяти, занедбати, задавнювати; 
5) заквашувати, заквасити 

Запускь. — Бігать вь запуски — бігати на 
вйпередки, наввйпередки, на вза- 
води 
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ЗапустЬльїй — спустілий. — ЗапустЬльїй 
домь — пустка. 

Запустіть — спустіти 
ЗапустЬніе — пустка, запустіння 
Запутать, -тьівать, ся— 1) заплутати, заплу¬ 

тувати, ся; 2) у(в)плутати, у(в)пл^- 
тувати,ся 

Запушать, ся — запушувати, ся, запорошу¬ 
вати 

Запущеніе — занедбання, занехаяння 
Запьіживагь — забивати клейтух, запакльб- 

вувати 
Запьілагь — запалати, запалахкотіти 
Заньїливать, запьілнть, ся — запилювати, 

запорошувати, запилити, ся, запо¬ 
рошити, ся, пилом, порохом при¬ 
пасти 

Запилить — запалитися, скипіти 
Запитать — замордувати, закатувати 
Запихаться — засапатися, задихатися 
ЗапьіхтЬть — засопти, запухкати 
Запья трава, рос. РКІстіз ІиЬегоза Ь. — 

медовйк, медівник, нечуй-вітер, си¬ 
няча бабка 

ЗагіЬвала — зас(ь)півач, зас(ь)півувач 
ЗанЬвать, запЬть — зас(ь)півувати, запі- 

вати, зас(ь)півати, запіти; затягати. 
— Другое запЬль — йншої зас(ь)півав 

ЗапЬвь — зас(ь)пів 
ЗапЬнивать, -нить, ся — запінювати, запіни¬ 

ти, ся, зашумувати 
ЗапЬстовать — запестити, роспестити 
Запястье — 1) анат. Сагриз — плесно; 

2) д. Браслеть; 3) чохла, (мн.) — чохли 
Запятая — кома, ковйка, протинка 
Запягки — задок, зап’яток 
Запятиать, ся — 1) заплямити, поплямити, 

ся; 2) затаврувати 
Запятокь — задок, каблук, закаблук 
Загіячиваться — задкувати, подаватися на¬ 

зад 
Зарабатьіваніс—заробляння, зароблювання 
Заработать, ся — 1) заробйти, запрацювати, 

надбати, придбати, заталанити; 
2) наробйтися, запрацюватися. — Зара- 
ботанньїй — зароблений, запрацьо¬ 
ваний 

Заработокь — заробіток, зарібок, надбаною 
— Ищущіи заработка — заробітчанин 

Заработньїй — заробітний, зарібний 
Заравннва гь, -нять — зарівнювати, зарівняти 
Заражать, заразить, ся —■ заражувати, ся; 

заразйти, ся 
Зараза — зараза, повітря, пошесть 
Заразительность — заразлйвість 
Заразительньїй —- заразливий, чіпкйй 
Заразь — враз, від разу, зразу 
Заранивать, заронить, ся — закидати, впу¬ 

скати, закйнути, впустйти, ся 
Зарано, заранЬе — загодя, завчасу, зазда¬ 

легідь 
Заранортоваться — забрехатися 
Зарастать, -рости — 1) заростати, заростй; 

2) загоюватись, затягуватись, зажи¬ 
вати, загоїтися, затягтйся, зажйти 

ЗардЬлость — зачервонілість 
ЗардЬльїй — зачервонілий 

ЗардЬть, ся — зачервоніти, ся, зашаріти, 
ся, занятися, (від сорому) — раків 
напектй 

Зарево— заграва, проміття, червоне сяєво, 
луна. — Подимаетея з. — заграва 
береться 

ЗаревЬть — заревтй, ревнути 
Зарекаться, -речься — зарікатися, заректйся 
Заржавина — і(и)ржа, ржа, заржавина 
ЗаржавЬльїй — і(и)ржавий, заіржавілий 
ЗаржавЬть — заржавіти, заі(и)ржавіти 
Заржать — заіржати 
Зариться — ласитись, зазіхати, пастй очі 
Заркій — завидющий 
Зарнипа — блискавйця, миг^шка 
Зарньїй — зоряний 
Зародить, зарождать, ся — зародйти, ся, 

зачати, ся, заклюнутися, заро¬ 
джувати, ся, зачинатися, закльо¬ 
вувати, ся, (про рослини) зав’язу¬ 
ватися 

Зародьішь — зародок, зачаток, закон, за- 
жйвок, (в рослинах) — кільце, очко, 
зав’язок 

Зарокь — зарік, зарікання 
Зарослина — запуст, гущавина; бур’янй; 

чагарі, зарослина, зарість 
Зартачиваться, зартачиться — упиратися, 

норовйтися, упертися, зноровйтися 
Зарубать, зарубливать— 1) зарубати; 2) за¬ 

риблювати, зарубйти, зарубцювати; 
3)закарбувати 

Зарубежньїй — загрянйшний, закордонний 
Зарубина,зарубка — зарубка, карб 
Зарубь — сажалка, сажавка, рибнйк, кіш 
Заругать, ся — залаяти, ся 
Зарумяниться — 1) зарум’янитися; 2) загні- 

тйтися (тісто) 
Заривать, ся — заривати, закопувати, ся, 

закидати, загрібати, загортати, за- 
гортувати і т. д. 

Зарьігать — заригати 
Заридать — заридати, заголосйти 
Зарикать — заревтй, зарикати 
Зарьіскать — занйшпорити, заснувати, за- 

вганяти, зашугати 
Заричать — загарчати, заревтй, зарикати 
Зарізать, -зьівать, ся — зарізати, зарізу- 

вати,ся 
Зарізвиться— 1) запустувати; 2) розжиру¬ 

ватися, розжартуватися 
Зарізка — зарубка, карб 
Зарізь — заріз 
Зарічний — зарічний, забережний, того¬ 

бічний, тогобіцький; зарічанин, ка, 
зарічанський,тогобочанин,тогобо- 
чанка 

Зарічье — зарічча 
Зарюмить — зарюмати, зарюмсати 
Зарябить, зарябіть — зарябіти 
Заря— 1) зоря, с(ь)вітання, дбс(ь)віток. — 

Утренняя заря — рання, ранішня, 
с(ь)вітова зоря, зірнйця. —Вечерпяя 
заря — вечірня, вечірова зоря. — На 
зарі — удос(ь)віта; 2) рос. Ьоуібіісшп 
оГІЇсіпаІе КосЬ 5уп. Ьі§и5іісит Ье- 
уізіісит Ь. — любйсток 
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Зарядить, заряжать— 1) набити, набивати. 
Заряженньїй — набитий; 2) в(у)чаща- 
ти, занадитись ( 

Зарядь -— наббй, набій 
Заряжаніе — набивання 
Засада — засіди, засідка; мата, залога. — 

Бьіть вь засаді — засідати, чатувати 
Засадить, засаживать — засадйти, засажу- 

вати, позасажувати 
Засадньїй — чатовйи, засідний 
Засадь — завалка, гуля, гуля 
Засаливать, ся — засалювати, засмальцьо¬ 

вувати, заялбзювати, ся 
Засаливать, засолить, ся — засолювати, за¬ 

солити, ся 
Засалюговать — заясувати, засалютувати 
Засамовольмичать — засвавблити , 
Засандаливать — закрашувати бразолією 
Засадіть — засопти І 

Засаривать, засорить, ся — зас(ь)мічувати, 
зас(ь)мітювати, ся, затрушувати, ся, 
затрусити, ся (про око) 

Засасьівать, засосать, ся — 1) засисати, за¬ 
смоктувати, засмоктати, ся, зассати, 
ся; 2) затягати, затягти, ся 

Засахаривать — зацукровувати 
Засватать, ся — засватати, ся 
Засвербіть, ся — засвербіти, зачухати, ся 
Засверкать — заблискати, замиготіти 
Засверливать, -лить, ся — засвердлювати, 

засвердлити, ся 
Засвидітельствованіе — зас(ь)відчення 
Засвидітельствовать — зас(ь)відчити, по- 

с(ь)відчити, прис(ь)відчити 
Засвистать — засвистати 
Засвистіть — засвистіти 
Засвітить, ся, засвічивать, ся — засві¬ 

тити, ся, запалити, ся, занятися, 
с(ь)вінути, зас(ь)вічувати, ся, за¬ 
палювати, ся, займатися 

Засвітло — за сонця, завйдка 
Засвітліть, ся — зас(ь)вітліти, ся, заясні¬ 

ти, засіріти, на с(ь)віт занятися, 
благословитися 

Засвічиваніе — зас(ь)вічування, запалю¬ 
вання 

Засдавагься, -даться — заздаватися, за- 
здатися 

Заселить, заселять, ся — заселити, ся, оса¬ 
дити, ся, залюднити, ся, залюдніти, 
заселяти, ся, осажувати, ся, залюд¬ 
нювати, ся ' 

Засеменить — задріботіти, задрібцювати 
Засидіться, засиживаться — засидітися, 

засйжуватися. — Засидіться вь го- 
стяхь — загостюватися 

Засинивать, -нить, ся —• засйнювати, за- 
синйти, ся 

Засиніться — засйніти 
Засипнуть — захрйпнути, похрйпнути 
Засиніть — захрипіти 
Засіять — засяяти, засяти, засіяти, заяс¬ 

ніти 
Заскабливать, -кобли гь, ся — заскрібати, за- 

скребтй, ся, зашкрабати, застругати 
Заскакать, заскакивать — 1) заскакати, 

заплигати, застрибати, заскбкувати 
і т. д. 

Засквернить, ся — запоганити, засквер- 
нйти, ся 

Засквернословить — залихо(скверно)сло- 
вити 

Заскользить — заскбвзатися, заслйзька- 
тися 

Заскорбнуть, заскорузнугь — зашкарубіти, 
зашкарубнути 

Заскорбльїй — зашкарублий, шкарубкйй 
Заскоромничать — заскоромитися 
Заскрежетать — заскреготати, заскреготіти 
Заскрипіть — заскрипіти, заскрйпати, за¬ 

рипіти, зарйпати 
Заскряжничать, заскуниться — заскупйтися, 

заскнаритися 
Заскучать — заскучати, залудитися, за¬ 

нудьгувати, затужйти 
Заслонять, -нить, ся — затуляти, заслоняти, 

затулйти, заслонйтися, (с(ь)віт) — 
застувати 

Засластить — засолодйти 
Засли(ю)нивать, ся — заслйнювати, ся 
Заслонка, заслонь — заслінка, заслін, за¬ 

тула, затулка 
Заслоняться — завештатись, занйкати, за- 

сновигати, затинятися, заблукати, 
зашвендятися 

Заслуга — заслуга, вйслуга 
Заслуживать — заслужувати, заслужити. — 

Заслуженньїй — заслужений. — Онь 
заслуживаеть того — він варт того, 
заслужйв на те 

Заслушать, ся — заслухати, ся 
Заслушиваться — заслухуватися 
Засльїшать — зачути, почути, перечути 
Засліпить, ся — засліпйти, засліпляти, ся 
Засмаливать, ся — засмолювати, зашмарб- 

вувати, ся 
Засмаркивать, ся, засморкать, ся — зашмар- 

кувати, засбплювати, завіскрюва- 
ти, зашмаркати, засоплйти, за- 
віскрйти, ся 

Засматривать — заглядати, зазирати 
Засматриваться, засмотріться — задивля¬ 

тися, заглядатись, задивйтися 
Засмердіть — засмердіти 
Засматриваніе — зазирання, заглядання 
Засмугліть — зас(ш)малйтися, засмуг- 

лявіти 
Засміять — зас(ь)міяти, вйс(ь)міяти 
Засміяться — зас(ь)міятися 
Засіювать — 1) — заснувати; 2) завештати¬ 

ся, засновигати 
Заснуровать, -овьівать, ся — зашнурувати, 

зашнуровувати, ся 
Заснуть — заснути, поснути, позасипати 
Заснувшій — заснулий 
Засовать, засовьівать, ся — засувати, засо¬ 

вувати, ся, (під-що) — підсувати, під¬ 
совувати, ся 

Засоваться — засбватися, зашбвгатися 
Засовь — зас(о)ув, засу(о)вка 
Засолодить — засолодйти 
Засолоніть — засолоніти 
Засоль — розсіл, ропа; сблення 
Засопливіть — зашмаркатися, засомпля- 

віти 
Засопіть — засоптй 





Засьільньїй 129 Затосковать 

Засьільньїй — засланий 
Засьіпать, ся — засипати, заснути. — За¬ 

сипать летарпіческимь сно.мь — обми¬ 
рати, завмирати 

Засьіпать, ся, засьіпать, ся — засипати, ся, 
завалювати, ся, засипати, ся, за¬ 
валити, ся 

Засипка — засипання 
Засихать, засохнуть — засихати, засохти, 

засохнути, засхнути 
Засівать, засіять, ся — засівати, засіяти, 

ся, позасівати ( , 
Засівь — сівба, сійба, сіянка, сіяння 
Засіданіе — засідання 
Засідатель — засідатель, лавник, 
Засідать, засість — засідати, засісти 
Засіка — 1) засіка, січа; 2) заказнйй ліс, 

запуст 
Засікать, засічь, ся — 1) засікати, засік¬ 

ти (різками); 2) зарубувати, зару¬ 
бати, закарбовувати, закарбувати 

Затаванить — затабанити 
Затавригь — потаврувати 
Затаивать, ся, затаить, ся — притаювати, ся, 

притаїти, ся, затаювати, ся, затаїти, ся 
Заталкивать, затолкать — заштовхувати, 

заштурхувати, заштовхати, заштур- 
хати 

Затанцовать — затанцювати 
Затанцоваться — затанцюватися 
Затапливать, затопить, ся— 1) затоплювати; 

2) запалювати, затопити, запалити, ся 
Затаптьівать, -оптать, ся — затоптувати, 

затоптати,ся 
Затаскать, затаскивать, ся — 1) заволокти, 

затягти, заволікати, затягати, ся; 
2) затаскати, заносити,затаскувати, 
заношувати 

Затачнвать, затачать, ся — зашивати, зала¬ 
тувати, зашити, залатати, ся 

Затачнвать, заточить, ся — загострювати, 
виточувати, загострити, виточи¬ 
ти, ся 

Затачка — 1) зашивання, залатування; 
2) зашйвка, латка 

Затащиться — зайти, забрести 
Затаять — затанути 
Затвердить — завчити,затрубйти 
Затвердівать,затвердіть — тверднути,за¬ 

твердіти, твердішати, тужавіти; за¬ 
тверднути, затвердіти, затужавіти 

Затвердіте — затвердлість, затвердіння 
Затворить, затворя гь, ся — зачинити, зачи¬ 

няти, ся, (про кільки) — позачиняти, ся 
Затворенньїй — зачинений 
Затворка — засувка, завертка, защіпка 
Затворникь — затворник, одлюдник 
Затворническій — затворницький, пустель- 

ничий, відлюдний 
Затворничество — затворництво, пустель¬ 

ництво 
Затекшій — затеклий 
Затекать, затечь — затікати, затекти; (про 

тіло) — терпнути, стерпнути 
Затекь — затікання, затеча; затеклість 
Затемнініе — затемнення 
Затемнить, затемнять, ся —затемнити, за- 

тьмйти, затьмарити, (небо) — захма- 
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рити, ся, (розум) — заморочйти, за¬ 
паморочити, темнйти, затемняти, 
тьмйти, тьмарити, ся, заморочу¬ 
вати ' ' 

Затемніть — затемніти, затемнішати, по¬ 
сутеніти ' 

Затепливать, затеплить, ся — зас(ь)вічу- 
вати, зас(ь)вітйти 

Затеребить — заскубти, зашарпати, засмй- 
кати, заскубувати і т. д. 

Затерзать — замордувати, замучити 
Затеривать, затерягь, ся — загублювати, 

загубйти, згубйти, ся, (про кількох) — 
погубйти, позагублювати, позгуб¬ 
лювати, ся 

Затесаться— втйритися, впертися, втисну¬ 
тися 

Затикать — зачйкати 
Затискать, затискивать, ся — 1) запхати, 

(у)вбгати, запихати; 2) затискати, 
затискувати, ся 

Затихать, затихнуть — затихати, тйхнути, 
ущухнути, стихнути 

Затишіе, затишь— 1) затишок; 2) тйша,ти- 
хомйр’я 

Заткать — заткати (заробйти тканням) 
Заткнуть, затикать, ся — заткнути, зату¬ 

лити, застромити, затикати, зату¬ 
ляти, застромлювати, с;я 

Затлиться, затльться — затліти, ся 
Затмить, ся, затмівать, ся — д. Затемнить, 

(про с(ь)вітйла) — мінитися, відміни¬ 
тися, відмінятися 

Затмініе — 1) відміна, затемнення (сьві- 
тил); 2) темнота, заморока 

Затокь — 1) крайка (тканини); 2) коліно, 
завороть (річки) ; 

Затолковать — затлумачити, загомоніти 
Затолковаться — 1) забалакатися, загово¬ 

ритися; спантелйчитися, збйтися, 
заплутатися (виясняючи що) 

Затолочь — затовктй 
Затомить, ся — 1) затомйти, зморйти, сто¬ 

мити, знемогти, заморювати, ся, 
знемагати; 2) занудитися 

Затонуть — потонути,затопйтися 
Затонь — затон, плавня 
Затопать, затопить, ся — затопати, поніма- 

тися водою, затопйти, ся, понятися 
водою , 

Затопать — затупати, затупотіти, затуп¬ 
цювати 

Затопьіриться — настовбурчитися 
Заторговать — заторгувати 
Заторжествовать — зас(ь)в’яткувати 
Затормазить — загальмувати 
Затормошить — засіпати, засмйкати, за¬ 

шарпати, затермосати 
Заторникь, заторньїи чань— браговар 
Заторопиться — заквапитися, захвататися, 

захапатися, поспішати ( 
Затороторить — зацокотіти, заторохтіти, за¬ 

торочити 
Заторь — 1) затір (р. затору) (заміс хліба 

чи солоду на горілку або на пиво); 
2) тиск, тйжба, завіз (підвід) 

Затосковать, ся — засумувати, занудьгува¬ 
ти, зажурйтися 
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Захвать 131 Зачумить 

Захвать — 1) роспір (щипців); 2) захоплен¬ 
ня, грабунок, привлащення 

Захворать — захворіти, занедужати, за¬ 
слабнути 

Захвостать —• захльостати,зашмагати 
Захиліть, захиріть — змарніти, захлянути, 

захлясти, захиріти, упасти на силах, 
занепасти 

Захирілий — захйрілий, захлялий 
Захитрить — захитрувати 
Захихикать — захихикати, захехекати 
Захламащивать — завалювати, замотлошу- 

вати 
Захлібать — засьорбати 
Захлебнуться, захлеоьівагься — захли(с)ну- 

тися, захлйскуватися, захлипну- 
тися, залйтися, захлипатися, зали¬ 
ватися 

Захлеснуть, захлестьівать, ся — 1) захвйсь- 
нути, захвйськувати; 2) захлюпати, 
захлюпувати, ся 

Захлестка — 1) захлюпування; 2) зашморг; 
3) клямка 

Захлисть — мул, наволока, наплйнок 
Захлопать (батогом) — затрбскати, заля¬ 

скати, залящати, (в долоні) — запле¬ 
скати, здляпати, (очима) — залупа¬ 
ти, закліпати 

Захлопка — 1) хлипок, хлипець (коло смоку); 
2) клямка, засувка 

Захлопнуть — грймнути, стукнути, трахну¬ 
ти' 

Захлопотать, ся — заклопотати, ся 
Захлюпать, ся — задріпати, ся, затьопати, 

ся 
Захньїкать — запхйкати, запхйнькати 
Заходить — 1) заходити; 2) заходити ( 
Заходиться — терпнути, дубіти, дерев’яні¬ 

ти, клякнути. — Руки зашли (від хо¬ 
лоду) — зашпари зайшлй 

Заходь — 1) захід; 2) паскудник, срач 
Захожденіе — захід 
Захожій — захожий, мандрівний 
Захозяйничать — захазяйнувати, загоспо¬ 

дарювати 
Захолаживать, захолодить, ся — захоложу- 

вати, захолодйти, ся 
Захолодь — холодок, затінок 
Захолодіть — захолонути 
Захолустье — глушина 
Захоронить, ся — заховати, ся, поховати, ся 
Захорохориться — росдіритися 
Захотіть, ся — захотіти, ся, захтіти, ся, 

схотіти, ся, забажати, ся, заману¬ 
тися, закортіти, (притьмом) — при¬ 
спіти, приспйчити 

Захохотать — зареготати, ся 
Захрабриться — захоробритися 
Захрапіть — захроптй 
Захребетникь — бурдака, наймит 
Захрипіть — захрипіти, захарчати 
Захромать — зашкандибати, зашкатульга- 

ти,закрйвати 
Захрустіть — захрустіти, захрумтіти 
Захрюкать — зарохкати, хахрьокати 
Захряслий — 1) забйтий, замулений; 2) за¬ 

тверділий 
Захряснуть — 1) забйтися, замулитися; 

о* 

2)застрягнути,застрягти 
Захрястіть — затріщати, тріснути 
Захудать — 1) схуднути, з тіла спасти, 

змарніти; 2) з’убожіти, звестйся 
Зацапать —- загарбати, зацапати 
Зацарапать — задряпати, зашкрябати 
Зацарствовать — зацарювати, запанувати 
Зацвісти, зацвітать — зац(ь)вістй, закві¬ 

тувати, зац(ь)вітати І 
Зацьїкать — запікати, заціпкати 
Заціловать, ся — зацілувати, ся 
Заціпа — зачепа, ключка, гак 
Заціпить, заціплять, ся — 1) зачепйти, за¬ 

чіпляти, ся'2) чіпати, зачіпати 
Заціпка — 1) д. Заціпа; 2) зачіпляння, за¬ 

чіпання; 3) дачіпка 
Заціньї — йкли, ікли 
Зачавкать — заплямкати, зачмакати, за- 

чв’якати 
Зачаровать — зачарувати, заворожйти 
Зачародійствовать—зачаклувати, заворож- 

битувати, завідьмувати 
Зачастить, зачащать—)) занадитися, вча¬ 

щати; 2) задріботіти, задрібцювати 
Зачастую — часто-густо 
Зачатіе — зачаття, зародження 
Зачать, зачинать, ся — 1) зачати, зачинати, 

ся; 2) заваготіти, завагітніти, по¬ 
нести; 3) зародйти, зарожувати, ся, 
законйти, законяти, ся 

Зачахнуть — зачахнути, захйріти 
Зачваниться — зачванитися 
Зачервивіть — завервйвіти 
Зачеркивать—зач(е)іркувати, закреслювати 
Зачернивать, зачернить — зачорнювати, 

зачорнити ( 
Зачерніть, ся — зачорніти, ся 
Зачерпнуть — зачерпнути,зачерпувати 
Зачерствілий — зачерствілий 
Зачерствіть — зачерствіти 
Зачертить,зачерчивать — зарисувати,за¬ 

рисовувати 
Зачесать, ся, зачесьівать, ся — 1) зачесати, 

зачісувати, ся; 2) зачухати, ся; 3) за¬ 
свербіти 

Заческа — зачісування, зачіска 
Зачестить — пошанувати 
Зачесть, зачитьівать, ся —- залічйти, зачйс- 

лити, залічувати, зачйслювати, ся 
Зачеть — зарахування, зачйслення. — Не 

вь зачеть — без зачйслення 
Зачикать — зачйкати ( 
Зачиликать — зац(ь)вірінькати 
Зачинивать, зачинить, ся — залатувати, за¬ 

лагодити, поправити, залатати, ся 
Зачиниться — загордіти, задатися 
Зачинщикь, ца — привідця, приводець, при- 

водчиця, заводчик, ця, зачйнник, ця 
Зачинь — зачйн, прйвід 
Зачислить —- зачйслити, залічйти 
Зачитать, зачитьівать, ся — зачитати, зачй- 

тувати,ся 
Зачихать, ся — зачхати, ся; запчйхати 
Зачмокать — зацмокати 
Зачокать — зацокати 
Зачумить, зачумлять, ся — зачумйти, за- 

джумйти, заражати джумою, зачу- 
млювати, заджумлювати 



Зачуять 132 ЗвенЬть 

Зачуять — зачути 
Зачьмь — чого, чом, на що, на віщо, чому 
Зашавкать — зашамотіти 
Зашагать — заходити 
Зашамшить— 1)д. Зашавкать; 2)задерко- 

• тіти, задерчати 
Зашаркать — зачовгати 
Зашастагь, зашастигь — зашамотіти 
Зашатать, ся — захитати, захйтувати, ся 
Зашвьіривать, зашвьірнугь — шпурляти, 

жбурляти, зашпурнути, зажоурнути 
Зашсвслить, ся — заворушити, ся 
Зашеекь — карк, потйлиця 
Затемна— 1) карк; 2) потйлишник, ошййник 
Зашелестить — зашелестіти, за ш и ш йрхати, 

шелеснути, шишйрхнути 
Зашелець — захожий, зайда, заволока 
Зашелудивіть — запаршйвіти, спаршйвіти 
Зашепелять — зашепелявіти 
Зашептать — 1) зашепотіти; 2) замовити, 

зашептати, заворожйти 
Зашербшить— 1) сколошкати, скудовчити, 

скуйовдити, полошлати; 2) колош¬ 
кати і т. д.; д. Ерошить 

Зашершавіть—закошлатіти, скострубатіти 
Зашибать, зашибить, ся — 1) забивати, за- 

бйти, ся; 2) заробляти, заробити; 
3) запивати 

Зашибина, зашибь — втовчене, (з знаком мі¬ 
сце) — синяк, (довгасте) — смуга, ба- 
саман 

Зашивать, -шить, -ся—зашивати, зашйти, ся 
Зашивна — 1) зашивання; 2) зашйте (місце) 
Зашипіть — зашипіти, (про гадюк, гусей) 

— засичати, (про тлустість) — за- 
шкварчати 

Зашлепать, ся — затьбпати, ся, зателепа¬ 
ти, ся, зачалапати 

Зашмьігать — зашмигляти, засновиґати 
Зашпиливать — зашпйлювати, зашпилйти 
Заштопьівать — зацирбвувати , 
Зашуміть — зашуміти, зашамотіти 
Зашутить — зажартувати 
Зашушукать — зашушукати, ся, затишку- 

ватися 
Защебетать — защебетати 
Защеголять — захверцювати 
Защекотать — залоскотати 
Защелка — клямка, защіпка 
Защелкать, заіцелкнуть — залускати, заля¬ 

скати, (зубами) — закля(м)цати, (про 
соловейка) — затьохкати 

Защемить, защемлять, ся— 1) прищемйти, 
прищикнути, прищемляти; 2) заще¬ 
міти, занйти , 

Защемь— 1) прищемлене місце; 2) кліщі, 
обценьки, лещата 

Защепина — задра, заскалина 
Защепка — защіпка, застіжка 
Защепливагь — задирати, заскалювати 
Защечньїй — защічний 
Защипать, защигіьівать — 1) защи(і)пати, 

защй(і)пувати; 2) заскубти, заску- 
бувати 

Зашита — 1) заслона, захист; 2) оборона, 
заступлення. — Подьіматься на заши¬ 
ту — ставати до оборони 

Защититель, -ница, -тникь, -ца — оборонець 
(р. оборонця), заступник, -ця 

Защитить, ся — оборонити, одборонйти, 
захистйти, заступйти, ся 

Защитительньїй — оборонний 
Защурупить, защуру пливать, ся — зашрубу- 

вати, зашрубовувати, ся 
Заідать, заість — 1) загризати, загрйзти, 

закусати; 2) заїдати, заїсти, ся 
Заідаться, заісгься — загризатися, загрйз¬ 

ти ся 
Заідки — заїдки, заїдок, ласощі, лагомй- 

ни,лагомйнки 
Заідьі — заїди 
Заідь — насоси (у коней коло зубів) 
Заіздь — 1) заїзжання; 2) загін 
Заізжатой — доїзжачий 
Заізжать, заіхать — заїздити, заїхати 
Заізживать — заїзжувати, замордовувати 
Заізжій — заїзжий, заїзднйй 
Заюлить — завертітися, заввихатися, за- 

метушйтися, заходйти ходором 
Заюродствовать — заюродйвити, почати 

вдавати блазня 
Заявитель, -ница — заявник, заявниця, за- 

явйтель, -ка 
Заявить, заявлять — заявйти, ознаймйти, 

заявляти, ознаймувати 
Заявленіе — заява 
Заяловілая — заяловіла 
Заяловіть — заяловіти 
Заясніть, ся — заясніти, ся 
Заяць, з(ь)в. Ьери$ Іітіаиз — заєць, заїць, 

зайко, (білий) — біляк 
Заячій — заячий, зайчий. — Заячій корень, 

рос. Азагит — копитень, копйтник, 
копитняк, підлйстник, підолішник, 
підорішник. — 3. молодиль, рос. 5е- 
бит ІеІерЬіиш Ь. — заячд капуста, 
заяча розсада, масляне зілля. — 3. 
овесь, рос, Ауепа риЬезсепк Ь. — 
вівсюг, вівеюнець, мітлйця. — 3. са- 
лать, рос. 5опсЬи$ оіегасеиз Ь. — мо- 
лочак, какйш. — 3. чеснокь,рос. Теи- 
сгіит Зсогбіит Ь. — дйкии часнйк, 
скордія. — 3. щавель, рос. Охаїіх асе- 
їозеїіа — заячий щавій, щавух. — 
3. кровца, рос. Нурегівит Ь. — з(ь)ві- 
робой, крівця, заяча крівця, с(ь)влто- 
янське зілля, молодецька кров, 
криштальки, матери Божої сльози. 
— 3. лапка, ножка, рос. ТгіГоІіит аг- 
уеп5е Ь. — котики, огірошна трава, 
огірошник, полиця 

Збитень — гаряч (р. гаряч^) 
Збруйньїй — збруиний 
Збруя — 1) збруя, шори; 2) справа, справйлля 
Званіе — звання, стан, стать 
Званньїй — клйканий, проханий, проше¬ 

ний ( 
Звательньїй падежь — клйчний відмінок 
Звать, ся — 1) звати, клйкати, гукати (ко¬ 

го); 2) називати, ся, прозивати, ся 
Звено (у ланцюзі) — ланка, кільце, (в ого¬ 

рожі) — прясло 
Звеичатьій — кільчастий 
Звеиігь — дзвеніти, дзенькати, дзелень¬ 

котіти 



Звонарь 133 Зеленіть 

Звонарь — дзвонарь 
Звонить — дзвонити, бамкати, бовкати, 

дзенькати, дзеленькати, теленькати, 
калатати 

Звонкій — дзвінкий. — Звонкая монета — 
дзвінка монета 

Звоіікость — дзвінкість 
Звонокь — дзвоник, дзвінок 
Звончатка — брязкало 
Звонь — дзвін, (по покійному) — подзвін¬ 

ня, дзвін по душі 
Звуковой — звуковий, згуковйй; голосовий 
Звукь — звук, голос, згук, гук 
Звучать — звучати,згучати 
Звучносгь — звичність, згучність 
Звучний — звучний,гучний,голосний 
Звьзда — зоря, (здр.) — зірка, зіронька, зір¬ 

ниця, з(ь)візда. — Падающая з віз д а — 
літавець. — Ііеподвижньїя звіздьі — 
нерухомі, непорушні зорі. — Подви- 
ЖНЬІЯ з. — рухомі, ходячі зорі. — Пу- 
теводная з. — провідна зоря. — По¬ 
лярная з. — бігунбва зоря 

Звіздистьій — зірчастий 
Звіздить — зоріти 
Звіздньїй — зоряний, збрявий 
Звіздообразньїи — зорястий 
Звіздочеть — лічозір, з(ь,)зіздяр 
Звіздочка — 1) (здр.) — зіронька, (ласк. до 

дівчини) — зіронька, ясочка; 2) рос. 
Саіііігіспе Ь. — водбзвідка 

Звіздочница, рос. 8іе11агіа Ь. — приворбт- 
ник, мокрбвник, мокрйнець; 8. §га- 
тіпеа Б. — блощичник, п’яне сіно, 
п’яна трава, пісочник, саморідне 
зілля; 8. Ноіозіеа Ь. — грижник, зі¬ 
рочник, нехворощ; 8. теаіа 8іііЬ. — 
мокрець, мокриця 

Звіринець — з(ь)вірйнець, з(ь)вірівнйк, 
з(ь)вірнйк 

Звіриний — з(ь)вірячий, з(ь)вірйний 
Звіристьій — з(ь)вірнйй 
Звіробой, звіробоиникь, рос. Нурегісиш 

репогаїиш Б. — с(ь)в ятоянське зілля. 
— 3. синій, Нуззориз оГПсіпаїіз Б. — 
васильки, юзефки 

Звіровидньїй — з(ь)віркуватий 
Звіроловство — з(ь)віролбвство, ловецтво, 

мислйвство 
Звіроловь — з(ь)віролбв, ловець, мислй- 

вець 
Звіроловний — ловецький 
Звірскій — з(ь)вірячий, дйкий, нелюдський, 

лютий 
Звірство — з(ь)вірство, з(ь)вірячість, лю¬ 

тість 
Звірствовать — з(ь)вірувати, лютувати 
Звірь — з(ь)вірь, з(ь)вірйна, (поб.) — з(ь)ві- 

рюка, (здр.) — з(ь)вірючка, з(ь)ві- 
рятко, з(ь)віреня, -тко, (зб.) — завір¬ 
яй, з(ь)вірбта, з(ь)вір’я, з(ь)вірь. — 
Красний звірь — польова з(ь)вірина. 
— Пушной звірь — хутровий з(ь)вірь. 
— Плотоядньїи звірь — хйжий, м’ясо- 
жерний з(ь)вірь, м'ясоїд 

Звякать — брязкати, брязнути 
Звяки — бридня 

Згн — ни зги не видать — ані зірочки, а ні 
вогника не вйдно 

Здаиіе—будйнок, будова, будівля. — Камен- 
ное зданіе — кам’янйця, мурований 
будйнок 

Здороваться — здоровкатися, ві(и)татися, 
на добрйдень, на день добрий да¬ 
вати, (шапкою) — шапкувати, ся, 
(рукою) — ручкатися, чолом давати, 
(цілуючи) — чоломкатися 

Здоровехонекь — здоровісінький 
Здорово! — здоров був, здорові б у л й! 

добрйдень! — Здорово ли вьі жи¬ 
вете? — як ся маєте? чи ще живенькі, 
здоровенькі? — Здорово ЖИВ?ШЬ — НІ 
за що, ні про що, ні з того, ні з 
сього, задарма, дурно, дурнісінько, 
гарма-дарма. — Уходи но добру по 
здорову — ідй, поки цілий 

Здоровость — здорбвість 
Здоровий — 1) здоровий; 2) дужий, кре¬ 

мезний; 3) (про воду) — погожий, 
(про повітря, їжу і т. д.) — здоровий 

Здоровье, здоровьице — здоров’я, здорбвля, 
здоров'ячко, здорбвлячко. — О здо- 
ровьи спрашивать — за здоров’я, на 
здоров’я питати 

Пей, те на здоровье — пий здоров, пййте 
здорові 

Здоровіть — здоровшати 
Здоровякь — здоровило,здоровець 
Здравіе—Здравія желаю, желаемь—доброго 

здоров’я, здоров’ячка! здорові булй! 
Здравомьісліе — розсудливість, здорова 

думка 
Здравомьіслящій — розсудливий, здорової 

думки 
Здравствовать — здоровому бути, добре ся 

мати. — Дай Богь здравствовать — 
поздоров Боже. — Да здравствуеть! — 
хай, най, нехай живе! —Желаю здрав¬ 
ствовать! (при зустрічі) — доброго 
здоров’я, здоров’ячка! здорові були! 
(при прощанні) — бувайте здорові! 
— Здравствуй, те — здоров був, здо¬ 
рові булй, добрйдень, добрйвечір! 

Здравьій — здоровий, при здоров’ю 
Здьсь — тут, тутки, тутечки, тутеньки, ось, 

ось-тут, бсь-де, бсь-дечки 
Здішній — тутешній, тутейший 
Зелененькій — зелененький, зеленесенький 
Зеленехонькій — зеленісінький 
Зеленика, рос. Ьусоробіит сіауаіиш Ь. — 

дереза 
Зеленить, ся — зеленйти, ся 
Зеленичка, пт. Моїасіїїа Пауа — трясогузка 
Зеленоватьій — 1) зеленкуватий, зеленб- 

ватий, недостиглий; 2) зеленуватий, 
зеленастий, зеленавий, прйзелений 

Зеленщикь, ца — зеленяр, ка 
Зелений — 1) зелений; 2) неспілий, недо- 

стйглий, нестйглий. — Вь зеленомь 
состояніи — зеленцем, усвйд . 

Зелень — зелень, зело, зілля; зеленйна, го¬ 
родина, (рання) — прозелень, (для 
квітчання на зелені с(ь)в’ята) — кле¬ 
чання 

Зеленіть — зеленіти, ся 



Зеліе 134 ЗлатоцвЬтьій 

Зеліе, зелье — зілля, (здр.) — зіллячко, дан¬ 
ий, отрута 

Земельньїй — земельний, грунтовий 
ЗемлевладЬлець — землевласник, (стар.) — 

зем’янйн 
ЗемдедЬлець, земледіль—хлібороб, земле¬ 

роб, ратай; гречкосій, (що оре зем¬ 
лю) — орач, плуга ч, плугата(и)рь, (що 
засірає) — сівач, (щр заволочує) — во- 
лочільник, скородільник 

ЗемледЬліе, земледільство — хліборобство, 
землеробство. — Заниматьси земледі- 
ліемь — хліборобити, хліб робити, 
хліборобству вати 

ЗемледЬльствовать — д. ЗемледЬліе (Зани- 
маться земледілиемь)_ 

Земледільньїй, земледктьческій — хлібороб¬ 
ський, землеробський 

Землекопний — грабарський, землекопний 
Землекопь — грабарц, копач 
Землемірів — землемірс.тво 
Землемірний — землемірний, межовий 
Землемірь — землемір, межовий, межовик 
Землеописаніе — землепис 
Землеописательньїй — землепйсний 
Землепашець — орач, плугач, плугата(и)рь 
Землеройка, Зогех агапеиз — польова мйша, 

руда мйша 
Землетрясеніе — землетрус, трус 
Землечерпательньїй — землечерпальний 
Землистий — землйстий 
Землеудобреніе — угноювання землі 
Землица — земелька, землйця 
Земля— 1) земля, персть, грунт, ґрунт. — 

Земля дівственная — цшйнна земля, 
цілина. — 3. вспаханная — рілля. — 3. 
запасная — ваканцьрва земля. — 3. 
отдохнувшая — переліг. — Усадебная 
з. — садйбна з., грунт, грунт, плець; 
2) край, країна, суходіл; 3) діл, земля, 
поміст. — На землю — на діл, до долу. 
— На землі —долі, на землі 

Земляковь — земляків, земляцький 
Землякь, -чка — земляк, -чка, (зб.) — зем¬ 

ляцтво 
Землянина, землянина, рос. Рга§агіа уезса 

Ь. — суниця, сунйці 
Земляничньні — сунйчний 
Землянка — 1) землянка (хата в землі); 

2) землячка 
Земляной — землянйй. — 3. ладонь, рос. Уа- 

Іегіапа оГПсіпаїіз Ь. — оцерян, одхас- 
ник, чортове ребро, бісове ребро, 
стойн. — 3. оріхь, рос. ЬаіЬугиз Іи- 
Ьегозиз Ь. — красний горошок, ла- 
сковиця. — Землянин яолоки, рос. 
ЗоІапит іиЬегозит І.. — картопля, 
картоплі, бараболя, барболя, буль¬ 
ба 

Земно — до землі, до долу. — Зеїцно кла¬ 
няться — кланятись до землі, земно 

Земноводний — земноводний 
Земной— 1) земнйй, с(ь)вітовйй. —Земная 

новерхность — поверх земнйй; 2) до¬ 
земний. — Земная гльїба — срйба зем¬ 
лі. — Земной покдонь — уклін до зем¬ 
лі, доземний уклін 

Земскій — земськин 

Зеренчатьій — зернатий, зернйстий, зер- 
нйстий 

Зеркальце — дзеркальце, люстерко 
Зеркало — дзеркало, люстро, с(ь)вічадо 
Зеркальньїй — дзеркаловий, люстровйй 
Зерликь, рос. Роїуробіит Гга§гапз і уці- 

§аге Ь. — папороть, солодйш 
Зернистий—д. Зеренчатьій 
Зернить — зернйти,дробйти 
Зерно—зерно, зернйна. — Зерно жемчужное— 

перло, перлйна. — 3. маковое — мачй- 
на, мачйнка. — 3. пшеничное — пше- 
ничйна — 3. просяное — просйна. — 
3. ржаное—житйна.—3. фасоли—фа- 
солйна, квасолйна. — Отборное з. — 
чоло. — (Жменя зерна, як сіють) — 
сівак, (витрушене, як кладуть сно¬ 
пи) — натрус, (дрібне, що багато 
йде на мірку) — заміркувате, (міша¬ 
не, напр. жито і пшениця) — сур¬ 
жик, (нечисте,,що лишилося після 
віянки) — послід, вйточки , 

Зерновикь, бот. Регісаргіиш — насінник 
Зерновой — зерновцй. — 3. хлібь — пашнй, 

пашнйця, збіжжа 
Зерноядньїй, Огапіуогиз — зерноїд 
Зерньїшко — зернятко, зеренце 
Зерцало — верцадло 
Зефирь — легіт (гал.), зефір 
Зигзаги — зиґзаґи, кривульки. — Писать 

зигзаги — мисліте писати (про п’я¬ 
них) 

Зиждитель, -ница — 1) Творець, Сотвори - 
тель; 2) фундатор, -ка , 

Зима—зимд, зіма. — Зимою—зимою, узімку, 
в зимі, зимової добй 

Зимній — зимовйй, зімовйй ' 

Зимовальїй — перезимований, торішній 
Зимованіе— зимівля, зимування 
Зимовать -— зимувати, зімувати 
Зимовье — зимівнйк, зімовнйк, зимо¬ 

вище 
Зинзивей, рос. АкЬаеа оГПсіпаїіз 1-. — ка¬ 

лачики, проскуркй, проскурняк 
Зиизубель — гембель (котрим роблять жо¬ 

лобки) 
Зипунь — сірйк, сірячйна 
Зіяніе — роззі(я)влйння, роззів 
Зіять — ррззі(я)вляти, роскривати пащу 
Злаки — зілля, травнйсті рослйни 
Злато — золото, злото 
Златоверхій, златоглавий — з(о)лотоверхий, 

з(о)лотоглавий 
Златозарньїй — золотйстий, злотйстий 
Златой — золотйй 
Златоленникь, рос. Ьіпозугіз уиі^агіз Ос. — 

зайців льон 
Златолюбець, златолюбивьій — грошолюб, 

грошолюбний 
Златоселезенникь, рос. СЬгузозрІепіиш 

аеІегпіГоІіит Ь. — жовтянйця, жов- 
точниця 

Златорогій — злоторогий 
Златоруиньїй — злоторунний 
Златоткапньїй — злототканий 
Златоустьій — красномовний, злотоустий 
Златоцвітьій — злотобарвний 
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ЗлатоцвЬть, рос. ОЬгузапіЬетшп Беисап- 
(Ьетит Ь. — ромен, ромен-зілля, ро¬ 
манець 

Злачньїй — хлібний, травнистий 
Злить, ся — злити, ся, сердити, ся, гнівати, 

ся, лютувати, злувати (на кого) 
Зло— 1) лихо, кривда, зло, шкода. — На зло 

— на злість, на лйхо; 2) зле, люто 
Злоба — злість, злоба 
Злобивьій — злобливий, злобний, злісний, 

злючий 
Зловиться — злувати, злобйтися, важкйм 

духом дйхати (на кого) 
Злобность — злобність 
Злобньїй — д. Злобивьій 
Злобствовать — д. Злобиться 
Зловопіе — сморід, смерід (р. смороду) 
Зловонньїй — смердючий 
Зловредний — шкідлйвий 
Зловістникь — лиховісник 
Зловіщій — зловіщий 
Злодіевь — лиходіїв, лиходійський, зло¬ 

діїв, злодійський 
Злодій, ка — лиходій, ка, лиходійник, ця, 

лиховодник,ця,злочйнець, злочйн- 
ниця 

Злодійскій — лиходійний, лиходійський 
Злодійство — лиходійство, злочйнство 
Злодійствовать — лиходіяти, лиховодити 
Злодіяніе — д. Злодійство 
Зложелатель — злобйтель, ворог 
Зложелательньїй — нєж(з)ичлйвий 
Зложелательство — незичлйвість, злоби¬ 

тельство 
Злой — злий, лихйй. — Злой рокь — безта¬ 

лання, недоля, лиха доля 
Злокачественность — шкідливість, небез¬ 

печність 
Злокачественньїй — шкідлйвий, небезпеч¬ 

ний 
Злоключеніе — пригода, халепа, лйхо, ли¬ 

ха годйна 
Злокозненньїй — каверзний, пакосний, ка¬ 

посний. — Злокозненньїй человікь — 
каверзник, капосник 

Злонаміренность — злоумйсність, злий 
намір 

Злонаміренньїй — злоумйсний, зломйсний 
Злонравньїй — злослйвий, злий 
Злопамятность — пам’ятлйвість на зле, 

мстйвість 
Злопамятньїй — на зле пам'ятливий, злопа¬ 

м’ятний, мстйвий 
Злополучіе — д. Злоключеніе 
Злополучньїй — бідолашний, безталанний, 

бездольний, безщасний, .нещасний 
Злорадний — злорадий, зловтішний 
Злорадство — лиха втіха, злорадство 
Злорадствовать — злорадствувати 
Злорічивьій — лихословний, злоріка 
Злорічивосгь — лихослов’я 
Злорічить, злословить — лихословити, об¬ 

мовляти 
Злословіе — лихослбв’я, обмова, злий язйк 
Злосмрадіе, злосмрадньїй — д. Зловопіе, 

ньій 
Злостньїй — 1) д. Злонаміренньїй; 2) злю¬ 

чий, злослйвий 

Злость — злість, лютість, (мн.) — лютощі 
Злосчастіе — лиха, зла доля 
Злосчастньїй — бідолашний, бездольний 
Злоумьішлять — злоумишляти, злу мисль 

чинйти на що 
Злоумишленньїй — злоумйсний 
Злоупотребить, злоупотреолять—над’ужйти, 

над’уживати, на зле ужйти, ужи¬ 
вати, на лйхо повернути, повертати, 
зловжйти, зловживати 

Злоупотребленіе — зловживання, над’ужи- 
вання, над’ужиття, над’ужйток 

Злотворньїй — злочйнний, злотворний 
Злоухищреніе — підступ, хитрощі, каверзи 
Злоязьічііьій — злоязикий 
Зміевикь — 1) рос. Кишех ациаіісих Ь. — 

кінський іцавій; 2) камінь Зегреп- 
ІІПЦ5 — серпентйн 

Зміеголовникь молдавскій, рос. Огасосе- 
рЬаІит МоМауіса Ь. — матошник 

Змій, змія, Зегреш — змія, гадина; Уірега 
Вегих—гадюка, (здр.)—гадючка; Соїи- 
Ьег ІгаЬаІіх — жовтобрюх; Воа — по¬ 
лоз; ОоІиЬег паігіх або ТгорнЗопоіих 
паїгіх — уж, ужака, вуж, вужака; 
(чорна) — падалиця, (що лазить по 
деревах) — жеретія; Аи§иіх Гга§і1іх 
(мідянка) — веретільник, веретіль¬ 
ниця 

Зміедушникь, рос. 8соггопега — ужівннк, 
ранник 

Зміенокь, зміеньїшь — гадя, гадюченя, ву- 
жбк, вужаченя 

Змій — 1) д. Змій. — Змій великань, Воа 
сопхігісіог— удав; 2) Змій бумажньїй 
(дитяча іграшка) — змія, літавець, 
(в йому три нитки, до котрих при¬ 
в’язують шнур) — путлище 

Змійка — 1) змійка, гадючка; вужок; 
2) рос. Вгіга гпебіа І. — здріжник, 
трясучка 

Змійка водяная, рос. Оаііа раїихігіх Ь. —- 
фіалковий корінь 

Змінная трава, рос. ЗїасЬух хуіуаііса Ь. — 
бабка, буковиця 

Змінний — зміїний, гадовий, гадючий 
Змінний язьїкь, рос. ОрЬіо§1оххит Ь. і 

О. уи1§а1ит Ь. — язйчник, погане 
зілля, тйхе зілля 

Змія — д. Змій 
Знаємо — знати, звісно, відомо, знано 
Знаемьій — знаний 
Знакомець — знайомий, знакомий, знайо¬ 

мець 
Знакомить, ся — знайомити, знакомити, 

ся,зазнаватися 
Знакомица, знакомка:— знайома, знакбма 
Знакомство — знайомість, знакбмість, зна- 

кімля (сер. р.) 
Знакомьій — 1) знайомий, знакомий. — Бьгть 

знакомьімь — знатися. — Какь буддо 
знакомий — наче по знаку; 3) звіс¬ 
ний 

Знакь — знак, признака, прикмета, ознака, 
знамено, (після рани) — шрам, (від 
удару батогом то що) — оасаман, 
(чим твердим) — синяк, (після віспи) 
— ряботиння. — Знаки достоинства (у 
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козаків) — клейноди, булава, бунчук, 
пірнач. — Мимическій з.—мит.—Разго- 
варивать знаками — на мйгах гово¬ 
рити. — Пограничньїц з. — копець, 
кляк.—Цеховой з. — чітка. — 3. пре- 
пинанія — знак розділовий 

Знаменатель — знаменник, знаменатель 
Знаменательньїй — знаменний 
Знаменать — значити. — Знаменаться кре- 

стомь — хреститися 
Знаменитоеть — знаменитість 
Знаменитий — знаменитий, славний, сла¬ 

ветний 
Знаменникь — печатка (для проскур), зна- 

менйк 
Знаменіе — знак, ознака, знамено, гасло 
Знаменовать — значити, визначати, вісту¬ 

вати 
Знаменоносець — хорунжий 
Знамя — корогва, (здр.)— короговка, хоро- 

гбв, стяг, знамено, (найголовнійше 
у козаків) — біла корогва, (невели¬ 
ке) — прапір, прапорець 

Знаніе — знання, знаття, відання 
Знатно — 1) добряче, славно, знаменито; 

2) знати, знать, значно, вйдно 
Знатний — значніш, знатний, вельмож¬ 

ний 
Знатокь — знавець 
Знать — 1) вельможне панство; 2) знати, 

мабуть, десь і д. Видно; 3) зна¬ 
ти, відати, у(в)міти, тямити. — 
Дать знать — дати, подати вістку, 
сповістйти. — Дать себя знать — в 
знакй, в тямкй датися. — Дать о се- 
6Ь знать — оповістйтись кому. — 
Знай себя — про себе знай (а в чуже 
діло не встрявай). — Знать грамоті 
— письменним бути, вміти письма. 
— Знать світь — вміти поводитись 
в товарйстві. — Знать толкь вь чемь 
— знатися на чому 

Знаться — знатися, водйтися 
Знахарь, ка — знахор, ка, шептун, ха, зна- 

юка, чаклун, чаклівнйця, ворожбйт, 
ворожка, відьмак, відьма 

Значень — значок 
Значеніе — значіння, сйла, вага 
Значительно — значно, чимало, доволі, ви¬ 

разно, важно 
Значительность — значність, важність 
Значительньїй — 1) велйкий, чималйй; 

2)значнйй, поважний; 3)виразний 
Значить— 1) значити, визначати. — Чтозто 

значить? — що се значить? що се за 
знак? що воно визначає?; 2) важи¬ 
ти, сйлу, вагу мати. — Зти факти 
много значать — ці факти багато ва¬ 
жать 

Значиться — значитись, лічйтися, бути 
впйсаним 

Знающій — знаючий, тямущий, тямучий 
Знобить — морозити, холодйти. — Знобить 

— морозить, холодом бере 
Знобиться — мерзнути, мерзти 
Знобкій — мерзлякуватий, мерзляк 
Знобкость — мерзлякуватість 

Знобь — дрігота, здрйги, дріжакй (від хо¬ 
лоду) 

Зной — спека, (поб.) — спекота; шквара, пе- 
кота, пекло, жарота, вар, парня 

Знойньїй — пекучий, шкварнйй, жаркйй, 
варкйй, парнйй 

Зноить — палйти, пектй 
Зобастий, зобагьій — воластий 
Зобать — дзюбати, дзьобати, клювати, клю¬ 

кати 
Зобний — воловий 
Зобний кореиь, рос. ЗсгорЬиІагіа аяиаііса 

Ь. — ранник 
Зобь (у птиць Іп§1цуіе$ і у людей Зігиша) 

— воло, воля (сер. р.), (поб.) — во- 
лище, (здр.) — волько 

Зовь — клик, клйкання, поклик,запроси¬ 
ни. — Прііхаль без зова — приїхав 
не клйканий, не проханий 

Зодіакь — з(ь)вірокруг, (р. з(ь)вірокругу) 
Зодчество — будівництво 
Зодчій — будівнйчий 
Зола — зола, попіл, (здр.) — попілець, луг, 

(гаряча з жаром) — прйсок, (після зо¬ 
ління) — вйзол 

Золеніе — зоління, зблення 
Золить, ся — золйти, лужити, ся 
Золовка — зовйця 
Золовкинь — зовйчин 
Золовушка — зовйчка 
Золотарь, золотильщикь — золотарь, золот¬ 

ник, позолотник,злотарник 
Золотая розга, золотень, золотушнйкь, рос. 

Зоїібадо Уіг§аигеа Ь. — золотуха, 
жовтобрюх 

Золотистка, рос. НеІусЬгіхиш Ос. — цмин, 
Н. агепагішп Е>с. — жовта гарячка, 
жовтушки, жовтяниця, жовтий цмин, 
головокрут, котячі лапки 

Золотистий — золотистий, злотистий, по- 
злотйстий 

Золотить, ся — золотити, позолочувати, ся 
Золотникь— 1) золотник (вага); 2) кляпка, 

хлипок, хлйпавка (в смоках) 
Золото—золото, злото. — Золото сусальное, 

книжное — сухозлотиця, сухозлітка, 
шумйха. — 3. червонное — червінь 

Золотой — 1) черв(і)онець, дукач; 2) золотйй, 
щирозлотий, щирозлотний, сутозло- 
тии. — Золотьіхь ді.ль мастерь — д. 
Золотарь 

Зологоискагель — шукач злота, золота 
Золотообрізньїй — з золотйми берегами, 

золотобережний 
Золотогьісячникь, рос. ЕгуїЬгаеа сепіаи- 

геиш Ь. — золототйсячник, сер- 
душник, семисйльник, ясенець 

Золотошвей, ка — ґаптарь, гаптарка 
Золотошвейньїй — гаптарський 
Золотошвейство — гаптування, гаптарство 
Золотуха— 1) хвороба 5>сгорЬи1а — золоту¬ 

ха; 2) рос. ТЬаІісїгит ап§изІіГо1іит 
^ас^. — золотушник, медуниця, меду- 
нйшник, рутвиця, Т. Пауиїті Ь. — од- 
хасник, Т. шаіи$ іасц. — падучник, 
золотушник, Т. тіпик Ь. — камчуг, 
польова петрушка, рутка 

Золотушливьій — золотушний 
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Золоченіе — позолочування 
Золоченньїй, золочений — золочений, по¬ 

золочений, позлотйстий 
Зольникь — попільнйк (в печії; попеляр; 

(рос.) — попелйця, АрЬіз Ьгаззісаг Ь. 
Зольний — попільний 
Зондь — 1) (хирург, інструмент) ЗресіПшп — 

мацовйлка,(прбтичка; 2) свердел, 
штирь, с(ь)відер 

Зонтикь — зонтик, парасоль, парасоля, па¬ 
расолька, (від дощу) — дощник, (від 
сонця) — сонічник. — Зонтикь глазной 
— козирьок , 

Зонть— 1) піддашша (над ганком), острі¬ 
шок (над ворітьми); 2) д. Зонтикь 

Зоркій, зорокь — зіркйй, бачучий, зиркйй, 
гострозорий 

Зоркость — зіркість 
Зорний, зоряной — любйстковий 
Зоря, рос. Ьеуізіісит оГГісіпаїе КосЬ — 

любйсток 
Зрачекь, Риріїїа — зінка, зінька, зінйця, 

чоловічок 
Зрачковьій —- зінйчний 
Зритель, ница — 1) глядач, ка; глядько; 

2) с(ь)відок, с(ь)відка, с(ь)вщчиця, ви- 
дець 

Зрительний — гляднйй. — Зрительная тру¬ 
ба — підзорна труба 

Зрілшце — видовище, видовисько , 
Зрілость — спілість, стйглість, доспілість, 

достйглість, дійшлість 
Зрілий — 1) спілий, стйглий, доспілий, до- 

стйглий; 2) дорослий, дійшлий. — 
Умомь зрілий — розумом дійшлий 

Зрініе — 1) доспівання (про рослини); 
2) зір (р. зору), зрок, прозір; 3) гля¬ 
діння. — Сь зтой (моей) точки зрінія 
— з цього (мого) погляду; з цього 
сганб вища.—Слабое зрініе—слабкйй 
зір; невбачливе око 

Зріть — 1) спіти, виспівати, стйгнути, до¬ 
співати, достигати, (про колоски) 
— зернйтися, (про овочі) —- бриніти, 
(про людей) — доходити до зросту, 
до розуму; 2) глядіти, дивитися, 
споглядати, бачити 

Зрячій — видющий, видючий, бачучий, зря¬ 
чий 

Зубань, зубачь — зубань, зубач, зубатий 
Зубарь — гембель з зубцями 
Зубастий —• зубатий 
Зубатка, риба АпагЬісЬаз Іириз — морськйй 

пес 
Зубець — зубець, (що виступає) — вйзубень, 

(що вступає) —• зазубень, (в машин, 
колесах)— палець 

Зубило — 1) шрубень (особливе долото); 
2) зубйло (визублювати пилки, тер- 
пугй і набивати жорна) 

Зубить — зубйти, визублювати; шрубйти 
Зубной — зубний, зубовий 
Зубокь — зубок, зуобчок,зубик 
Зубоскалить — скалити, шкірити зуби; глу¬ 

зувати 
Зубоскаль —- скалозуб, глузівнйк 
Зубоскальство — глузування 

Зубочистка — 1) щіточка до зубів; 2) шпич¬ 
ка (колупати в зубах), корпозубка, 
копйрстка 

Зубрило — д.Зубило 
Зубрина — щербйна, щерба 
Зубрить — і) зубйти, визублювати; щер- 

бйти, вищерблювати; 2) товктй, зуо- 
рйти 

Зубрь, Воз)иЬаіи8 — зубр, Во$ иги$ — тур 
Зубчатий — зубчастий. — Зубчатое колесо — 

пальцьове, палечне колесо (у ма¬ 
шинах) 

Зубчикь — зубок,зубчик 
Зубь — зуб, (здр.) — зубик. — Зуби передиіе, 

різци, Е>еп1е5 апіегіогез з. іпсізогез 
— передні зуби, с(ь)міюнці. — 3. бо- 
ковьіе, клики, Е). сапіпі — йкли. — 3. 
кореннме, О. гпогаїез — кутні зуби. — 
3. молочнме, Б. Іасіеі з. Іешрогагіі —- 
молошні з.—Поднять на зуби—рідня- 
ти на глум. — Сжать зуби — сціпити 
зуби. —Точить зуби — гострйти зуби, 
мати зуби на кого. — Щелкать зуба¬ 
ми —клацати, клямцати зубами. — Ли¬ 
шить зубовь — обеззубити. — Лиши¬ 
ться зубовь — обеззубіти 

Зудь — свербіж, сверб, сверблячка, свербо- 
та, чос , 

Зудініе — свербіння 
Зудіть — свербіти 
Зибать — колихати, колисати 
Зьібка — колйска 
Зибкій — 1) хиткйй, хибкйй, хисткйй; 

2) тряскйй, грузькйй. — Зьібкое місто, 
болото — трясовина, трясавиця 

Зьібкость, зиблемость — 1) хйткість, хйб- 
кість, хйсткість; 2) тряскість, грузь¬ 
кість 

Знбучій — д. Зибкій 1. — Зьібучий песокь 
— сипкйй пісок 

Зибь— 1) брйжжі, жмурки (хвиля невелика 
без вітру, перед бурею або після неї); 
2) трясбвйна 

Зикь —• дзйк, дзв’як, брязк 
Зичать — дзв’якати, дзичати, брязчати, 

брязкати, гучати 
Змчность — гучність 
Зичний — гучнйй 
Зівака — зівайло, роззява, (поб.)—роззявля¬ 

ка, гава, гава 
ЗІваніе — позіхання 
Зівать, ся — 1) позіхати, ся, зівати, ся; 

2) гави, ґави ловйти 
ЗІВОКЬ — позіх 
ЗІвота — позіхи, зівачка 
ЗІвунь — зівайло, позіхайло 
Зівь, анат. Раих, (мн.) — зіви і зіва; зіво, 

зів, паща, пелька 
ЗІло — занадто, зілб 
ЗІнки — очі, банькй 
Зюзникь европейскій, рос. Ьусорш еиго- 

раеиз Ь. — драголюб 
Зюзя — хлюща, піяк, піячка 
Зябкость — мерзлякуватість, мерзкість 
Зябкій — мерзлякуватий, мерзкий 
Зябликь, (самиця) зяблица, зябловка, пт. 

Епп§і11а соеІеЬз — зяблик, зяблівка 
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Зябльїй — померзлий, примерзлий, мерзлий 
(про рослини), змерзлий (про чоло¬ 
віка) 

Зябнуть — мерзнути, мерзти 
Зятевь, зятііій — зятів, шваґ(г)рів 

Зятекь — зятенько 
Зять — 1) зять (доччин чоловік). — Зятюшка 

— зятенько; 2) щваг(г)ер (чоловік 
сестрин і зовичин) 

и. 
И — 1) і, й, та; 2) е (докірливо) 
Ибись, пт. Тапіаїцз іЬіз (чапля особливої 

породи) — ібис, ібиска 
Ибо — бо, затим що, тому що, через те що, 

тим що 
Ива, рос. Заііх аІЬа Ь. — біла верба, біла 

лоза; Еіаііх Саргеа Ь. — йва, (одно 
дерево) — йвина 

Ивановь цвіл ь — д. ЗлатоцвЬть 
Ивановская, у виразі: во всю Ивановскую 

— на всі заставки 
Ивань-да-Марья, рос. Меіатругиш петого- 

зит Ь. — братки, брат і сестра, бра- 
тіки 

Иверень, иверешокь — йверень (р. йверня), 
уламок, вйломок (від чого твердо¬ 
го), (від каменя) — скалка, (від де¬ 
рева, як рубають) — тріска 

ІІвииа — вербина, йвина 
Ивнякь — верби, верболіз 
Ивовьій — вербовий, лозбвйй 
И’волга, пу. Огіоіиз §а1Ьи1а — йвілга, 'івол¬ 

га, вільга, вивільга, ліскотуха 
Ивяиьій — вербовий 
Игла— 1) голка, (здр.) — голочка, (велика) 

— циганська, (без вушка) — протір, 
(для плетіння, нанизування то-що) 
— прут, дріт, (дерев’яна) — глйця. — 
Какь на иголкахь — як на шпичках; 2) 
(у де-яких тварі в, напр. їжака то¬ 
що) — голка, щетйна, колючка; (у ро¬ 
слин) — голка, шпйчка, колючка, (у 
чатйнних чи хвойних) — чатйна, 
глйця, хвоїна, хвоїнка, (у льона, ко¬ 
ноплі) — кострйця; 3) риба $уп§па- 
іЬиз асиз — зворлуч, сйкавка; 4) (го¬ 
ри) — шпиль; 5) (гірн.) — жйгало 

Иглиііьій, ІІГОЛЬІІЬІЙ — голковйй 
Иглистмй — гольчастий, шпичкуватий, шпи¬ 

чакуватий, колючий, тернйстий 
Иглйца — глйця (дерев’яна, котрою пле¬ 

туть сітки) 
Иглйца, рос. Іішсиз асиїеаіиз Ь. — мйша- 

чии терен 
Игловатьій — гольчастий, колючий, тернй¬ 

стий, остюковатий 
Иглообразньїй — гольчатий 
Игнорировать — нехтувати (ким, чим) 
Иго — ярмо, кормйга, неволя, тягар(ь), 

тяжар(ь) 
Иголка — д. Игла. — Пускать иголки (про 

вино) — грати, іскритися 
Иголочньїй — толочний 
Игольникь, іігольїіичекь — гольнйк, гольни- 

чок 
Игольчатьій — гольчатий 

Игольщикь, ца — голкар(ь), ка, голникарь, 
ка 

Игорньїй — гральний. — Игорная комната 
— гральня 

Иготь — ступа, ступка, мущйр 
Игра — гра; грання, граття; (в)йграшка, 

гулянка, забава, забавка. — Игрьі 
карточньїя, вь картьі — картярство: 
дурень, підкиднйй, невірний ду¬ 
рень, відьма, кончина, король, віз, 
лава, мельник, цйган, п’янйця, сви¬ 
ня, памфиль, хвйлька, хлюст і др. 
— Игра вь мячь — у мняча: гйлка, го¬ 
родок, баран, високий дуб, каша, 
матка, мета, пічка і др. — Игра вь 
кости — костйрство. — Иірьі вь палки, 
вь кости — даровйще, булка, голий 
у голого, коромисло, королі, паці, 
пукалка, сйкавка, скраклі, цурка, 
швайка, шкалуб (або) ген-ген, тй- 
кало, таран, шкереберть, шкандйб- 
ки і др. — Игра вь кремешки — у 
креймахи, у кремняхи. — И. вь носки 
— носанйна. — И. вь четь или нечеть 
— чіт чи лйшка. — И. хороводная — 
танок: ворон, горобейко, зелений 
шум, король, хрещик, жельман і 
др. — Игрьі молодежи — грйще, грйща, 
йгрища: (катаючи яйця або оріхи) 
— кйтьки, покитьки, котючка, (роз¬ 
биваючи яйця) — навбйхки, (на льо¬ 
ду коло стовпа) — крутілка, колесо, 
(на скубку за волосся) — чупрун, в 
скубки, на скубку, (инші гри) — 
довга лоза, коза, котик, кін, ластів¬ 
ка, плаз, тісна баба, свинка і др. 

Игралище — йграшка, забавка, цяцька 
Играніе — грання, граття 
Играньїй — граний 
Играть — 1) гратися, бавитися, туляти¬ 

ся, веселйтися, жартувати, пусту¬ 
вати. — Будто играи, дьлать что игра- 
ючи— наче за вйграшки. — Игра гь вь 
жмурки — в панаса грати, жмурити¬ 
ся; 2) грати, вигравати,(на оубо- 
ні) — бубніти, бубнйти, (на дудці) — 
дудіти, рь дудУ, в сопілку грати, 
(на трубі) — трубйти, сурмйти, (на 
бандурі, гитарі або що, погано або 
недбало) — брйнькати, (на скрипці 
або лірі, погано або недбалої — ци- 
гйкати, тилікати, репіжити, (язиком 
замісць музики, до танцівї — трин- 
дйкати. — Играть вь такть (до танцю) 
— під ногу грати; 3) грати, удавати; 
4) грати, шумувати (про вино) 







ИзвЬдьіваніе 141 ИздиравЬть 

ти, зіпсувати.—Извращенньїй — пере- 
вернутий, перекручений; зіпсова¬ 
ний 

ИзвЬдьіваніе — дізнавання, дос(ь)відчення 
ИзвЬдьівать, извЬдать— вивідувати, випй- 

тувати, визнавати, доходити, дізна- 
вати, зазнавати, вивідати, випита¬ 
ти, визнати, дійти, дізнати, здзна- 
ти, звідати. — НзвЬданньїй — дізна- 
ний 

ИзвЬкова гь — звікувати, вік звікувати 
ИзвЬриваться, извЬритьси — зневірятися, 

зневіритися 
ИзвЬстидь, извЬщагь — сповістити, подати 

звістку, сповіщати, подавати звіст¬ 
ку 

ИзвЬстнться — дізнатися 1 
ИзвЬстіе — звісдка, (здр.) — звісточка, звіс- 

тонька, віс,тка, вість 
ИзвЬстно — звісно, відомо, відома річ, 

сказано. — Не извЬстно за что — не 
знать за що, 

ИзвЬстность — звісність, відомість, слава. 
— Привести вь изв’Ьстиость — виясни¬ 
ти 

ИзвЬстньїй — звісний, відомий, знаний. — 
Насколько мііЬ извЬстно — скільки 
мені відомо 

ИзвЬть — донос, виказ, обмова 
ИзвЬщеніе — повідомлення, звістка, опо¬ 

вість, оголоска 
Извядать, извянуть — в’янути, пов’янути 
Извялить — пов’ялити, зв’ялйти 
Изгадить, изгаживать — вйпаскудити, спа¬ 

скудити, випаскужувати, спогани¬ 
ти, згйдити, поганити, ся, (про 
кількох) — позапоганювати, поспа- 
скужувати 

Изгара — зона, зана 
Изгарина, изгарь — 1) жужелиця, жужель; 

2) цегла перепалена 
Изгибать, изогнуть, ся — згинати, ся, зігну¬ 

ти, ізігнути, ся. — ЗмЬя изгибаеться — 
гадюка звивається, в’ється 

Изгибаніе — вигинання, згинання 
Изгибина, изгибь — кривина, закрут, вй- 

крут, залім, (річки) — коліно, заво- 
роть 

Изгибистьій— 1) кривульчатий, колінкува¬ 
тий, кручений, покручений, виль- 
нйй; 2) гнучкйй, гнучий; 3) д. Изво- 
ротливьій 

Изгибчивость — гнучкість 
Изгибчивьій — гнучкйй 
Изгладить, изглаживргь, ся— 1) вирівняти, 

зрівняти, вирівнювати, ся, вигла¬ 
дити, вигладжувати, ся; 2) знйкну- 
тц, зникати, згйнути, знйщити, ся, в 
нівець обертатися, обернутися 

Изглодать — згрйзти, пообгризати, позгри¬ 
зати 

Изгнаивать, изгиоить, ся — згноювати, згно¬ 
їти, ся, погноїти, ся, перегноїти, ся 

Изгнаніе — вигнання, прогнання, згін (р. 
згону) 

Изгнанніїкь, ца — вигнанець, вигнанка 
Изгнанничество — вигнання 

Изгнать, изгонять — вйгнати, виганяти 
Изгнивать, изгнить — згнивати, згнйти, зо- 

гнйти. — Изгнильїй—гнилйй, потрух¬ 
лий 

Изгниль — д. Гниль 
Изголовокь, изголовье —узголов’я, приго¬ 

лов’я, приголовач. — Вь изголовьи — 
під голову 

Изгорбить, ся — згорбити, ся, погорбити, 
ся, перегорбитися, погорбатіти 

Изгорода, изгородь — огорожа, {'орожа, (з 
хворосту) — тин, ліса, пліт, (з паль 
або кілків) — частокіл; (з тичин) — 
вір’я (серед, р.). — Живая изгородь 
— обсада, живопліт 

ИзгорЬльїй — підпалений, ррипалений - 
ИзгорЬть — згоріти, погоріти 
Изготавливать, изготовлягь, изготовигь — 

готувати, лаштувати, лагодити, 
зготувати, наготувати, злаштувати, 
злагодити, налаштувати, налагоди¬ 
ти, виготувати 

Изготовленіе — готування, зготування, 
злаштування; вйріб 

Изгреби, изгребье — клбчча, пачіскй 
Изгрьізать, изгрьізть — згризати, згрйзти, 

погрйзти 
Изгрязнить — забруднити, закаляти 
Изгуль — гульня, гультяйство, роспуста 
Изгуляться — зледащіти, розледащіти, 

роспустйтися, розволочитися 
Издавать, ся, издать, ся — видавати, ся, ви¬ 

стачати, ся, випускати, ся, вйдати, 
вйстачити,ся 

Издавна, издревле — здавна, з давнього 
давна, з давних давен, з давньої 
даврйни, з давнього часу, з давних 
часів, з давнього віку 

Издаивать, издоить, ся — видоювати, здо¬ 
ювати, вйдоїти, здоїти, ся 

Издалбливать издолбить, ся — видовбувати, 
вйдовбати, подовбати, повидовбу¬ 
вати, ся 

Издалека, издалека, издали — здалека, зда¬ 
леку, здаля, віддалекй, віддалік, 
оддалік, оддалекй, оддалеку, від¬ 
даля 

Изданіе — видання 
Издатель, ница — видавець, видавнйця 
Издательньїй — видавничий 
Издательскій — видавців, видавнйцький 
Издательетво — видавнйцтво 
Издергать, издергивать, ся — пошарпати, 

пошматувати, шарпати, шматува¬ 
ти, ся 

Издержать, издерживать, ся — потратити, 
витратити, стратити, ся, втратити¬ 
ся, покласти (гроші), тратити, ви¬ 
тручувати, страчувати, (все) — по- 
витрачувати, пострачувати 

Издержка — видаток, вйтрата, трата; втра¬ 
та, страта, потрата; кошт 

Издивиться — здивуватися 
Издирать, изодрать, ся — дерти, шматува¬ 

ти, ся, подерти, пошматувати, ся 
Издиравнть — подірявити, подірчавити 
ИздиравЬть — подірявіти, подірчавіти, зді- 

рявіти 
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Издичальїй — здичілий, здичавілий 
Издичать — здичіти (про людей і живу 

тварь), здичавіти (про рослини) 
Издойки — вйдійки, 
Издойньїй — малодійний 
Издохльїй — здохлий 
Издохнуть, издьіхать — здохнути, опрягти¬ 

ся, одубіти, дуба дати, дохнути, 
здихати, падати, (про кільки) — по¬ 
здихати, виздихати, повиздихати 

Издьіханіе — конання, сконання 
ИздЬвательство — глум, глумування, зну¬ 

щання, наруга 
ИздЬваться — шумувати, глумитися, на 

глум, на глузи підіймати, знуща¬ 
тися, збиткуватися 

ИздЬвка — поглум, глузування 
ИздЬвочникь, издьвчивьій, во — глумливий, 

во, глузливий, во, нас(ь)мішкува- 
тий,глумлйвець 

ИздЬліе — виріб, рббливо 
ИздЬтска — з дитинства, змалку, зма¬ 

лечку, змальства 
Изжалить — пожалити 
Изжарить — спекти, засмажити, спряжити 
Изжевать, изжевьівать, ся — зжувати, по¬ 

жувати, пережувати, пережовува¬ 
ти, ся. — Изжевать жвачку — пере- 
ремиґати 

Изжелта — жовтенько, жовтяво, впрб- 
жовть 

ИзжелтЬть — зажовкнути, пожовкнути 
Изжечь, изжигать — спалити, попалити, 

випалити, спалювати, випалювати, 
(все) — повипалювати 

Изживать, изжить — проживати, прожйти, 
(цілий вік) — звікувати 

Изжога — згага, печія 
Иззелена — зелененько, зеленкувато, 

впрозелень 
Иззеленить — позеленйти 
Иззнобить — поморозити 
Иззубривать, иззубрить, ся — вищерблюва¬ 

ти, щербйти, визублювати, вйщер- 
бити, пощербйти, позубйти, ся 

Иззябать, иззябнуть — мерзнути, змерзати, 
змерзнути, змерзти 

Иззябльїіі — змерзлий 
Излавливать, изловить, ся — ловйти, злб- 

влювати, зловйти, (в)уловйти, пій¬ 
мати, спіймати, ся 

Излагать, изложить — викладати, вйкласти 
Излагательньій — викладовий 
Изладить, излаживать — зладнати, зладну- 

вати, налагодити, злагодити 
Излазить — вйлазити 
Изламливать, изломить, ся, изламьівать, 

изломагь, ся — злбмлювати, зламу¬ 
вати, ламати, зломйти,зламати, ся, 
поламати, поломйти 

Излегка — злегка, злегенька, помалу, ле¬ 
генько, стйха 

Излежальїй — злеглий, залеглий 
Излежаться, излеживаться— 1 ).злежатися, 

злежуватися; 2) зледащіти, розле¬ 
дащіти, розлінуватися 

Излетать— 1) вилітати, вилинати; 2) облі¬ 
тати, вйлітати 

Изливать, нзлить, ся — 1) виливати, виси¬ 
пати, ся, витікати, злйти, вйлити, 
вйсипати, ся, вйтекти; 2) виказува¬ 
ти, виявляти, вйказати, вйявити.— 
Излить на кого милости — вйказати 
кому ласку 

Излизать, излизьівать, ся— вйлизати, зли¬ 
зати, вилйзувати, злйзувати, ся 

Излиневать — полинювати, погра.фйти 
Излишекь — зайвина, лйшок, перебір, пере- 

даток, верхй. — Сь излишкомь — з 
лйшкою, з чохом, над міру, у зай¬ 
вину 

Излишество — роскіш, надмір, злйшки 
Излишній — зайвий, залйшніи, лйшній. — 

Излишне — зайва річ, залйшнє, над 
міру, надто 

Изліяніе — 1) вйлив, виливання; 2) вияв¬ 
лення 

Изловчиться — привчйтися, набйти руку 
(в якому ділі) 

Излогь — діл, долйна 
Изложеніе — вйклад, викладання 
Изломь — злом, перелом 
Излопаться — потріскатися, порепатися 
Излучать, излучить — вибирати, (у)влучу- 

вати, вйбрати, (у)влучити годйну 
Излучнна — д. Изгибина 
Изльниться — зледащіти, розледащіти, роз¬ 

лінуватися 
ИзлЬчивать, излЬчить — вилічувати, виго¬ 

ювати, вйлічити, вйлікуватц, вйго- 
їти, (про багатьох) — повилічувати, 
повигоювати 

ИзлЬченіе — лічіння, лікування, гоїння, ви¬ 
лічування, вигоювання 

Излічимьій — загійний, гойкий 
Излюбленньїй — улюблений 
Измазьівать, измазать— 1) вимазувати, ви¬ 

мащувати, вймазати, вймастити, 
вйшмарувати, повимащувати; 2) д. 
Вьімазать 

Измальївать, измолоть, ся — змелювати, 
змолоти, помолоти, ся 

Измарать, измарьівать, ся — вйкаляти, за¬ 
каляти, покаляти, забруднйти, ся, 
впаскудити, (землею або що, валя¬ 
ючись) — вйваляти, ся, каляти, ся, 
забруднювати, ся 

Измачивать, измочить — змочувати, змочй- 
ТИ ' 

Измельчать — здрібніти, (про худобу, го¬ 
сподарство то-що) — перевестйсь, 
звестйсь. — Измельчавшая порода, 
раса — переводня 

Измельчить — подробйти, покришйти 
Из.мерзпуть, измерзать — змерзати, мерз¬ 

нути, мерзти, змерзнути, ізмерзнути 
Из.меть — покидьок 
Изминать, измять, ся — 1) м’яти, мняти, 

(траву то-що^) — толочити; зім’яти, 
зімняти, пом'яти, помняти, потоло¬ 
чити, столочити. — Измятое что — 
потолоча, потолоч; 2) місйти, за- 
місйти 

Измождать, измождить, ся — томйти, стом¬ 
лювати, зморювати, висиляти, ся. 
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виснажати, ся, знесилювати, ся, 
стомити, ся, зморити, ся, висилити, 
виснажити, знесилити, ся. — Измо- 
ждєііньій — зморений, висилений, 
знесилений 

Изможденіе — знесилення, знемога 
Измозжить — розмізчйти, на гамуз побити, 

потрощити 
Измокать, измокнуть — змокати, змокнути 
Измолачивать, измолотить — змолочувати, 

вимолочувати, змолотити 
Измолоть — умолот, намолот, вимолот 
Измоль — 1) змелювання, молоння; 2) мли¬ 

во 
Измораживать, изморозить — заморбзювати, 

заморозити, поморозити 
Изморить— 1) вигубити, виморити, виба¬ 

вити; 2) заморити, змордувати 
Изморозь — паморозь 
Измотаться— 1) змотатися; 2) проциндри¬ 

ти, ся 
Измошенничаться — розшахруватися 
Измусливать, нзмуслить, ся — заслйнювати, 

замурзювати, заслинити, замурза¬ 
ти, ся 

Измучивать, измучить,ся — змучити, на¬ 
мучити, змордувати, ся, наморду- 
вати, ся, знемогтися. — Измученньїй 
— змордований, рнеможений 

Измьізгать, ся— 1) оббігати, обгасати, об¬ 
никати; 2) обідрати, ся, обшарпа¬ 
ти, ся 

Измьїкать, ся— 1) намикати (мичок), пере¬ 
микати; 2) д. Измьізгать 2 

Измьіливать, измьілнть, ся — змилювати, 
змилити, ся 

Измьіслить, измьішлять — вигадати, вими¬ 
слити, змйслити, вймудрувати, ви¬ 
гадувати, вимишляти, вимудрову¬ 
вати 

Изміливать, измЬлить — спйсувати, списа¬ 
ти, пописати, поспйсувати крейдою 

Изміна — зрада,, ізрада. 
Изміненіе — зміна, одміна 
Измїліить, измі.нять, ся— 1) змінйти, пере- 

мінйти, одмінйти, переінакшити, 
ся, зміняти, переміняти, одміняти, 
переінакшувати, ся, міняти, ся, мі- 
нйти, ся; 2) зрадити, зраджувати, 
(чоловіка) — скакати, скочити в 
гречку. —^ИзмЬнить віру, законь — 
зламати віру, закон. — Рука изміни- 
ла — рука схибнула, схйби/іа 

Измінникь, ца — зрадник, ця; невірник, ця, 
(військові, справі) — перевітник, пе- 
рекйдчик, (народності) — перевер¬ 
тень, перекйньчик 

Измі.нничать — зраджувати 
Измінническій, ки — зрадлйвий, во, зра- 

децький,ко 
Измьішнчііі — зрадницький, зрадників 
Изміліничество — зрадлйвість, зрадецтво 
ІІзміліньїп — 1) зрадлйвий, зрадний; 

2) змінний, змінливий, перемінний 
Измінчивьій — д. Ирмінньїй 
ИзмЬняемость — змінність 
Изм&реніе — міряння, обмір, помір, вймір 

Измірнвать, измЬря і ь, нзмЬрить, ся — міря¬ 
ти, зміряти, виміряти, обміряти, ся, 
зміряти, вйміряти, обміряти, ся 

Изміримьій — змірний 
Изміритсль— мірник, вймірник 
Измякльїй — зм’яклий 
Измякнуть — зм’якнути, зробйтися мня- 

кйм, м’ягкйм 
Изнанка — спід, низ, вйворіт, нйця. — На 

изнанку — на вйворіт 
Изнасилованіс — згвалтування, знасйлу- 

вання 
Изнасиловать — згвалтувати, знасйлувати 
Изнашивать, износнть, ся — знбсювати, 

зношувати, зносйти, обдирати, ся, 
обшарпати, ся, (обув’я) — стоптува¬ 
ти, стопцьовувати, стоптати, стоп- 
цювати, ся 

Изнемогать, изнемочь — знемагати, трати¬ 
ти сили, упадати на сйлах, охля¬ 
вати, знемогтй, ся, ізнемогтйся, 
охлясти, охлянути. — Изнеможенньїй 
— знеможений, знесйлений, охлялий 

Изнеможеніе — знемога. — Вь изнеможеніи 
— з несйли 

Изнизать, изнизьівать — винйзувати, вй- 
низати 

Изнищать — знйщитися, з’убожіти, пере- 
вестйсь на злйдні, звестйсь ні на 
що 

Изііосокь — обносок, (частіше мн.) — об¬ 
носки 

Износь — знос 
Изнуреніе — зморення, вйснага 
Изнурить, изнурять, ся — зморйти, стомйти, 

вйсилити, вйснажити, ся, знесйли- 
ти, ся, зморювати, томйти, виси¬ 
ляти, виснажати, ся, знесйлювати, 
ся, (про кільки) — позморювати, по- 
стомлювати, ся. — Изну ренньїй — змо¬ 
рений, спрацьований, вйсилений, 
вйснажений 

Изнутри — з середини 
Изньївать, изньїть — нйти, маятися, нуди¬ 

тися, знйти, змаятися, знудитися 
Изніженньїй — ніжний, пещений, вйпе- 

щений ( 
Изніжить, ся ,— роспестити, ся, розніжи¬ 

ти, ся, ніжним стати 
Изо — з, зі, зо. — Изо дна — зі дна, з дна 
ИзобидЬть — скрйвдити, з’обідити 
Изобиліс — ряснота, роскіш, достаток, 

гойність. — Вь изобиліи — здобіль. 
— Жить вь изобиліи — в достатках 
жйти, в достатках ся мати 

Изобиловать — д. Избьіточествовать 
Изобильньїй, но — достатніш, но, гойний, 

но, (про насіння) — сім’янйстий, (про 
лист, овоч) — ряснйй, но 

Изобличить — доказати, вйс(ь)відчити 
Изображать, изобразить, ся — виявляти, 

виображати, з’ображати, змальову¬ 
вати, ся, вйявити, вйобразити, з’обра- 
зйти, змалювати, ся. — Изобра¬ 
жать изь себя — удавати з себе 
(кого) 

Изображеніе — 1) виображення, зображен¬ 
ня, виявлення, змалювання; 2) образ 
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Изобразительность — образність, образо- 
вість 

Изобразительньїй, но — образний, но, обра- 
зовий, во 

ИзобрЬсть, изобрЬтать — винайти, відкри¬ 
ти, вигадати, вимислити, змйслити, 
винаходити, відкривати, ся, вига¬ 
дувати, вимишляти, змишляти. — 
Изобрі.теїіні.ій — винайдений, вига¬ 
даний 

ИзобрЬхатель, ница — вигадник, ця, вина¬ 
хідник, ця 

ИзобрЬ^ательность — вигадливість, вина¬ 
хідливість 

Изобрітательиьій — вигадливий, винахід¬ 
ливий 

ИзобрЬтеніе — винахід, винайдіння, вигад 
Изолировать — відокремлювати, відокре¬ 

мити, ізолювати 
Изорвать, ся — подерти, пірвати, пошма¬ 

тувати, пошарпати, ся 
Изоржавільїй — поіржавілий, поржавілий 
Изоржавіть — поіржавіти, поржавіти 
Изострить, изощрять, ся — вигострити, за¬ 

гострити, нагострити, гострити, 
виправлятися, вправитися, ви(за, 
нагострюватися 

Изработаться — вйпрацюватися, виробити¬ 
ся, спрацюватися, виснажитися 

Изразець, (частіше мн.) изразцьі — кахля, 
кахоль, (мн.) — кахлі 

Изразцовьій — кахельний, кахляний 
Изранить — поранити 
Израсходовать, ся — д. Издержать, ся. — 

Израсходованньїй — потрачений, 
витрачений 

Изрекать, изречь — ректи, мовити, промов¬ 
ляти, казати, проказувати, промо¬ 
вити, сказати, проказати 

Изреченіе— () вираз, вирок; 2) приказка, 
приповідка 

Изрубать, изрубить — порубати, посікти, 
зсікти. — Изрубленньїй — порубаний 

Изругать — вилаяти, налаяти, облаяти 
Изрьівать, нзрьіть — розривати, роскопу- 

вати, скопувати, розрити, порити, 
роскопати, покопати, скопати, по¬ 
скопувати 

Изрьігать, изрьігнуть — виригати, вибльо¬ 
вувати, виригнути, виблювати; ви¬ 
кидати, викинути 

Изрьіскать — оббігати, облітати, обгасати, 
вибігати 

ИзрЬдить — прорідите 
Изрідка — зрідка, рідко коли, де-коли, 

коли не корй, в-рядйгодй 
ИзрЬзать — порізати, покраяти 
ИзрЬзвиться — роспустуватися, розжиру¬ 

ватися, розбалуватися 
ИзрЬшетить — подірявити, порешетйти 
Изрядньїй, но —добрий, ре, добрячий, че, 

гарненький, ко, гаразд, незгірший, 
ше, (про кількість) — чималіш, чи¬ 
мало 

Изсаливать, нзсалнть, ся — 1) засалювати, 
ся, засалити; 2) висалювати, вйса- 
лити, ся 

Изсасьівать, изсосать — висисати, висмок¬ 
тувати, вйссати, вйсмоктати, ся, 
(кільки) — повисисати, повисмокту- 
вати 

Изсверливать, нзрверлить, ся — висвердлю- 
вати, ривірчуватр, посвердлйти, 
повертіти, попровірчувати 

Изскоблить — зскребти, зшкребтй, вй- 
с(ш)кребти, вишкромадити 

Изслоняться — розволочитися 
ИзслЬдить — послідйти, наслідйти, натоп¬ 

тати 
ИзслЬдоваціе (яко дія) — досліджування, 

висліджування, дознавання, розвіду¬ 
вання; (як послідок) — дослід, вй- 
слід, вйслідка, розвідка, 

ИзслЬдовахель, -ница — дослідник, -ниця, 
вислідник, -ниця, розвідач 

ИзслЬдовать, изслЬдьіваїь—дослідйти, вй- 
слідрти, розвідати, дізнати, дійти, 
висліжувати, розвідувати, дізнава- 
ти, доходити 

Изслюнивать, изслюнить, ся — заслйнюва- 
ти, заслйнити, ся, (багато) — поза- 
слйнювати,,ся 

Изсорить — розвіяти, процйндрити 
Изсохльїй — зсохлий, вйсохлии, вйсхлий 
Изсохнуть, изсьіхать — 1) вйсохнути, вй- 

сохти, висихати, сохнути, (про 
кільки) — повисихати, позсихдти, 
посохнути; 2) змарніти, помарніти, 
вйсохти, марніти, висихати, сох¬ 
нути 

Изстаиваться, изстояться — видихатися, вй- 
тхнутися 

И’зстари — здавна 
Изстегать — 1) побйти (хльоскаючи); 

2) вйстібати 
Изстояльїй — вйтхлий 
Изстрогать, изстругать — зстругати 
ИзстрЬливать, изстр’Ьлять— 1) прострел ді¬ 

вати, попрострелювати; 2) вистре- 
лювати, розстрілювати, повистре- 
лювати, вйстріляти, розстріляти 

Изступленіе — нестям, несамовйтість, ша¬ 
ленство 

Изступленньїй — нестямний, несамовйтий, 
шалений 

Изсучивать, изсучить — висукувати, вйсу- 
кати, посукати 

Изсушать, изсушить, ся — 1) висушувати, 
вйсушити, ся; 2) зсушйти 

Изсьіхаше — висихання 
Изсякать, изсічь— 1) вирубувати, зрубу¬ 

вати, витинати, вирубати* зруба¬ 
ти, стяти; 2) висікати, витісувати, 
вйсікти, вйтесати (з каменю); 3) Из- 
сЬчь розгами — відшмагати, від¬ 
чухрати, вйшпарити. — ИзсЬчь ме- 
чемь — посіктй, порубати мечем 

ИзсЬкаться, изсЬчься — висікатися, сіктй- 
ся, вйсіктися (про тканину) 

Из’сЬра — сіренько, сіраво 
Изсякать, нзсякнуть— 1) висихати, вйсох¬ 

нути, вйсохти; 2) витручуватися, 
виходити, зникати, збавлятися, 
вйтратитися, вййти, знйкнути, зба¬ 
витися 
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Изсякльїй — ВИСОХЛИЙ, вййшлий 
Изувірньїй — бузувірний, фанатичний 
ИзувЬрство — бузувірство, фанатизм 
ИзувЬрь, ка — бузувір, ка, фанатик, фана¬ 

тичка ' 

ИзувЬченіе — скалічення ( 
ИзувЬчив^ть, изувЬчит^, ся — калічити, 

скалічити, покалічити, знівечити, 
обезвічити, убезвічити. 

Изукрасить, изукрашивать, ся— оздобити, 
прибрати, оздобляти, ся, закрасити, 
скрасити, закрашати 

Изумительньїй, но — дивний, но, дивбзний, 
чудний, чудно, дивоглядний 

Изумить, ся, изумлять, ся — здивувати, ся, 
зачудуватися, з’умйтися, диву¬ 
вати, ся, чудуватися, дивом ди¬ 
вувати. — Изумленньїй —- здивований, 
зачудований 

Изумленіе — дивування, подив, дивовижа 
Изумрудньїй — смараг(г)дбвий 
Изумрудь, кам. Зірага^сіиз —рмараг(ґ)д 
Изуродрвать — знівечити, понівечитц, ска¬ 

лічити. —ДЗзуродованньїй — знівече¬ 
ний, скалічений 

Изурочивать, изурочить — урікати, урбчи- 
ти, наврочити, з’урбчити 

Изустньїй, но — ус(т)нии, но 
Изучать, изучить, ся — (в)учйти, ся, навча¬ 

тися, "вивчити, ся, навчитися 
Изученіе — вивчення, вчення, наука 
Изь —з, зі, зо. — Изь всЬхь силь — яко мбга, 

чим дужч, з усієї сили, що сили. — 
Изь-за — з-за, з-поза. — Изь-за вась 
я поссорился сь нимь — через вас я 
з ним посварився. — Изь-подь — 
з-під. — Работать изь барьшіа — пра¬ 
цювати для зиску. — Изь-полу — з по¬ 
ловини 

ИзьЬдать, изьї.сть — з’їдати, виїдати, про¬ 
їдати, з’їсти, виїсти, проїсти, поз’ї¬ 
дати і т. д. 

ИзьЬздить, ся — 1) об’їздити, виїздити; 
2) з’їздити, ся 

Изьявительное наклоненіе (грам.) — спосіб 
прямий , 

Изьявленіе — виявлення, виказ, ос(ь)від- 
чення 

Изьязвляуь, -вить — розранювати, -нити, 
калічити, покалічити 

Изьявить, изьявлять, ся— виявити, виказа¬ 
ти, виявлйти, виказувати, ся 

Изьянь — 1) шкода, втрата, утрата; 2) ва¬ 
да, ганжа, ганч, сказа, олйзна. — 
Сь изьяномь — з вадою, з ганжбю, з 
сказою 

Изьясненіе—вияснення, тлумачення, ви¬ 
явлення 

Изьяснить, изьяснять, ся — вйяснити, вй- 
тлумачити, виясняти, тлумачити, ся 

Изьятіе — 1) виймання, вилучення; 2) д. 
Исключеніе 

Изьять — вйняти, вйлучити 
Изьісканіе,— вишукуванню, дознавання, 

висліжування, розвідування, роз¬ 
відки 

Изьіскать, изьіскивать — вйшукати, дійтй, 
дізнати, розвідати, добрати спосо¬ 

бу, вишукувати, доходити, дозна- 
вати, розвідувати, добирати спо¬ 
собу 

Изьісканность — добірність, пересадність 
Изьісканньїй — 1) добірний, пересадний, 

добажний; 2) вйшуканий, дізна- 
ний 

Изюбрь, зоол. Сегуцз саргеоіиз — сарна 
Изюмина — родзйнка 
Изюмньїй — родзйнковий 
Изюмь — родзйнки 
Изящество, изящность—краса, виборність, 

оздббність; майстерність 
Изящньїй — дуже гарний, красний, вибор¬ 

ний, оздобний 
Иканіе— йкання, гйкання 
Икать — йкати, гйкати 
Икона — образ, (мн.) — образй, ікона 
Иконникь— 1) маляр, богомаз; 2) божнйця, 

божник, (здр.) — божничок 
Иконньїй — образбвий, іконний 
Иконоборець—образоббрець, іконоборець. 

— Иконоборство — образоборство, 
іко-ноббрство 

Икономазь— богомаз 
Икоиописець—маляр, (аби-який)—богомаз 
Иконостась — іконостас 
Икорньїй — ікряний 
Икота, икотка — йкавка, гйкавка, відгйк 
Икотная трава, икотникь, рос. Вегіегоа 

іпсапа Ос. — бабйшник, йкавка, бо¬ 
рова морква; Аіуззит шопіапит Ь. 
— ліснйи червець 

Икра, (мн.) икрьі — 1) ікра, (одно зерно) — 
ікрйна, (осятрова або білужа, солона) 
— кав’яр, (ракова) — кашка; 2) лйтка, 
литкй, жйжка, жижкй 

Икристьій — 1) икряний, ікряний; 2) литкатий 
Икряной—ікряний.—Икряной качень—ікро- 

вець. — Икряная рьіба -— ікряк, ікрець 
Икриться — тертися, викидати ікру 
Икуша — йкало, гйкало 
И’ лемь, рос.ІЛтиз сатрезігіз бепибаїа — 

в’яз, (зрубана деревина) — в’язйна; 
її. с. зибегоза — берест, берестйна, 
карагач, караяч; Іі. топіапа — їлем, 
їльм, ільмак, ільм’як 

И’ли, иль — 1) чи, або. — Или то — або теж. 
— Или то бишь — чи то пак; 2) хіба 

И’листьій — мулкйй, мулистий; глеикйй 
Иллюминовать — 1) ілюминувати; 2) роз¬ 

мальовувати, кольорувати 
Иловатьій — мулкуватий, глеюватий 
Иловка — глей (глина з мулом) 
Иль—мул, (глинястий) — глей, (болотяний) 

— твань, тванюка, (на дні соляних 
озер) — кал, калюка. — Наносний 
иль — намул, наволока. — Занести 
иломь — замулити 

И ’льмовьій — в’язовий, берестовий, ільма- 
кбвий 

Ильмопрядь — з породи метеликів 
И’льньїи — муловйи, глейовйй 
Ималки — д. Жмурки 
Именинникь, ца — іменйнник, ця 
Имениньї — іменйни 
Именительньїй падежь — відмінок назив- 

нйй,іменний 

10 
5-228 
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Именитьій — іменитий 
И’менно — саме, а саме, саме як, власне, 

як-то 
Именной — іменний 
Именованіе — іменування 
Именовать, ся — іменувати, ся, звати, ся, 

називати, ся.—Именованньїй — імено¬ 
ваний, названий І 

Имовитьій — заможний, заміжний 
Императорь — імператор, царь, цісарь 
Императрица — імператорйця, цариця, ці- 

сарева ( 
Имперіаль — червінець 
Имперія — імперія, царство, цісарство 
Имущество — добро, майно, маєток, ма¬ 

єтки, статки, вжитки. — Родовое 
имущество — родове, (після діда) — 
дідизна, дідівщина, (після батька) 
— батьківщина, отцівщина, (після 
матери) — материзна, (після брата) 
— братівщйна. — Наслідственное им. 
— спадкове добро, спадок, спадщи¬ 
на і д. Родовое им. — Движимое им. 
— рухоме добро, майно, рухомість, 
(переважно скотина) — худоба, ста¬ 
ток, статки, товар, (переважно хліб 
і хатні речі) — зоїжжа, (переважно 
одежа) — манатки, манаття, (пере¬ 
важно хатні речі) — скарб, (злиден¬ 
не) — мізерія, злидні. — Недвижимое 
им. — нерухоме добро, майно, ма¬ 
єтність, маєток. — Государственное, 
казеннеє им. — державне добро, май¬ 
но. —Заповіднеє им.—заказне. — Об- 
щественное им. — громадське. — По- 
жалованное йм. — дароване, даро¬ 
визна. — Поміщичье им. — панське, 
скарбове майно , 

Имущій — заможний, заміжний, маєтний 
Имьніе — маєток, маєтність , 
Йміть, ся — мати, ся, міти, іміти. — Имігь 

значеиіе — мати силу, вагу. — Йміть 
на замічаніи — мати на увазі, на 
оці. — Йміть основаніе — мати рацію. 
— Йміть цілью — мати на меті. — 
Иміющій — маючий. — Иміется — 
є, єсть, мається. — Не иміется — 
нема, не має, (в жарт або грубо) — 
кат’має, чорт’має г 

Имя — 1) імення, ймення, ім’я (р. імени), 
назва, назвисько — Оть моего имени 
-—від мене. — По имени — на ймення; 
2) слава 

Инакій, инаковьій — йн(ь)ший, и(і)накший 
Инако, инаново, инакь, иначе — і) йньче, 

йн(ь)ше, и(і)накше. — Иначе какь ни- 
будь — як-небудь йньче, якось инак- 
ше, йньшим способом, рббом; 
2) а то 

Инбирньїй — імбиревий 
Инбирь — імбйрь, імбер (корінь Ашошиш 

2Іп§іЬег) 
Индексь — указник 
Индивіть — рбмерзати, припадати їнеєм, 

шерженіти 
Индивидуальиьій — особйстий, індивіду¬ 

альний 

Индиго, индигь — калій (синя фарба, що 
добувається з рослини Ґпаі^оГега 
аг§епІеа) 

Индиговьій — калієвий 
Инді — де-йнде, в йньшому місці 
Индюкь — индйк (пт. Ме1еа§гі$ §а11орауо). 

— Птенець-индюкь—индича (р. инди- 
чати), индиченя (р. индиченяти). — 
Ожерелье индюка — коралі, пабо- 
родки. — Индючій — индйчий 

Индюшка — индйчка 
Иней — іней, наморозь, шержень 
Инертньїй — безвладний, інертний 
Ииерція — безвладцість, інерція 
Инженерь — інженір, інженер 
Иниціатива — прйвід, почйн, іниціятйва 
Иниціаторь — привідця, приводець, іни- 

ціятор 
Инкогнито — потаємне, нишком 
Иновірець — чужрвірець 
Ииовіріе — чужовірс.тво 
Иновірньїй — чужовірний 
Иногда — йноді, йнколи, часом, часами, 

де-коли, порою, місцями. — А иногда 
— а як коли, то , 

Иногородець — з йньшого города (міста) 
Иноземець, иноземка — чужоземець, чужо¬ 

земка 
Иноземньїй — чужоземний 
Иной — йн(ь)ший, йньчий, другий, деякий, 

де-котрий. — Иной разь — д. Иногда. 
— Зто иное діло — це йньша річ 

Инокиня — чернйця, чернйчка , 
Инокь — чернець (р. ченця), (мн.) — ченці, 

(здр.) — ченчик 
Иноплеменникь, -ца, инородець, -ка — чужо- 

родець, -дка, чужоплемінник, -ця 
Иноплеменньїй, инородньїй — чужорідний, 

чужоплемінний 
Инорічіе, иносказаніе — д. Аллегорія 
Иностранець, иностранка — чужоземець, 

-мка, чужанин, чужйнка 
Иностранньїй — д. Иноземньїй 
Иноходь — ступ,ступа 
Иноходець — ступйк,крочйк, иноход(ча¬ 

стіше вимовляється ніби) — вино- 
ход, шлапак 

Иноческій — чернечий,чернецький 
Иночество — чернецтво 
Иночествовать — ченцювати 
Институтка — інститутка 
Институтскій — інститутський 
Институть — інститут 
Инструкція — наказ, інструкція 
Инструментальньїй — інструментальний, 

струментовий 
Инструменть, тьі — інструмент, струмент, 

справа, справйлля, начйння, при¬ 
стрій, припас. — (Бондарський): ко- 
вела (загинати обручі), натягач і 
набивач (натягти і набивати обру¬ 
чі), затирач (вирізувати жолобки), 
розмір (замісць циркуля). — (Ко¬ 
вальський): ковадло, молот, (малень¬ 
кий) — однорук, (що на йому чобо¬ 
ти підковують) — стоячка, (тримати 
або витягати що) — кліщі, обценьки, 
лещата. — (Коліснйцький): бгальня. 
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вигинати полози), водило (згина¬ 
ти обід), гладій (виглажувати), ло¬ 
патень (провірчувати), нарвина 
(держати обід зігнутим), натягам 
(натягати обід на шпиці), писак 
(вирізувати), різець (обточувати 
маточину), шмига (рівняти). — (Ко- 
робницький): приоійниця (дощеч¬ 
ка), забрвня (кілочок), обйймиця. — 
(Кушнірський): білик ,(вичищати 
мезку), верштабина і пільга (натя¬ 
гати шкуру для вичинки), ключ (ро- 
стягати шкуру), ключовйк (вірьов¬ 
ка до сього ключа), штриха або 
штрихоль (вичищати шерсть), 
юхтарка (вироблювати юхту). — 
(Теслярський): сокира, пилка, до¬ 
лото, свердел, риштак (робити ка- 
рунки), шпунд. — (Ткацький): 
а) верстать (д. Верстакь); б) мо¬ 
товило (що на його мотають нит¬ 
ки), (складається з) ріжків (та) пе¬ 
рехрестя; в) витушка (щоб змота¬ 
ти, пряжу на клубки), (стоїть на) 
стільчикові, (у його вроблений) 
штбмпель, (на котрому навхрест 
два) бильця, (на кінці їх) коники 
(що на їх надівають півміток); 
г) оснівниця (на котрій робиться 
основа), (вона складається з) ра¬ 
ми (з) кілочкамр; д) прядка (скла¬ 
дається з) стільчака (на ніж¬ 
ках), (під ним) підніжок, (до йо¬ 
го приррблено) циганку, (вона 
другим кінцем чіпляє за) веретено, 
(на стільчику два) стовпчики, (між 
їх) колесо, (на передньому стовп¬ 
чику) сволочок, (на кінці котрого 
третій стовпчик, в котрому) шку¬ 
раток, (з дірочкою, де друге вер¬ 
хнє веретено), (а на йому) вилка 
(з гачками), (потім) скалка (та) 
колісце, (на котрих) шнур; е) шин¬ 
ка (дощечка, котрою переклада¬ 
ють нитки в основі); ж) воро¬ 
тило (котрим навивають основу). — 
(Шевський): клесачка (рівняти 
зморшки), книп, книпець (ніж 
шевський), копил (колодка, на кот¬ 
ру натягається чобіт) гачок (до¬ 
щечка загнута, щоб витягати 
шкуру), натирачка (або) товкмачка 
(рівняти закаблуки), обцянйк (кіло¬ 
чок, котрим забивається колодка, 
коли на ній чобіт), писачка (палич¬ 
ка, що нею рисують підошви), пра¬ 
вило і стрілиця (виправляти халя¬ 
ви), рашкуль і терпуг (стирати 
гвіздки в чбботі), сморщйна (до¬ 
щечка, котру вставляють в пере¬ 
док чобота, коли він на колодці), 
шварок (каміньчик, що ним розгла- 
жують закаблуки), шйло і швайка 
(проколювати дірочки), крамнйця 
(дошка,, що на їй ріжуть ремінь). — 
(Хірургічний): штрйкавка (для про¬ 
колювання), мацовйлка, протичка 
(д. Зондь). —(Різноманітний): вивер- 

тачка (що небудь вивертати), кельня 
(лопатка у мулярів), обценьки і рак 
(виймати гвіздки), копець (довбати 
мед), перечистка (очищати коноплі 
від костриці), пробій (пробивати 
дірки), січкарня (різати січку), шат- 
ківнйця (сікти капусту), шпиця (зні¬ 
мати кору з берези), щйпавка (зрива¬ 
ти овоч) 

Инсургенть — повстанець 
Интерваль — перемежок, перерва 
Интересанть, ка — грошолюб, ка, користо¬ 

любний, на 
Интересньїй — цікавий, інтересний, занят- 

ний. — Бить вь интересномь поло¬ 
женій — бути в поважному стані 

Интересовать, ся — цікавити, ся, інтересу¬ 
вати, ся 

Интересь — 1) корйсть, зиск, вигода, хо- 
сен (р. хісна), інтерес; 2) зацікав¬ 
лення 

Интересность — цікавість, зацятність 
Интрига — 1) каверза, підкіп, інтрйга; 

2) зав’язка (в драматичному творі) 
Интригант>, интрнгантка — каверзник, ця, 

крутій, ка, крутарь, ка, баламут, ка, 
інтриган, ка 

Интриговать — каверзувати, крутити, ка¬ 
ламутити, баламутити, інтригувати; 
зачіпати, займати (кого) 

Инфантерія — піхота 
Ироническщ — іронйчний, глузлйвий, на- 

с(ь)мішкуватий 
Иронія — іронія, жельце; глум, поглумка 
Искажать, исказить, ся— 1) псувати, ніве¬ 

чити, зіпсувати, попсувати, зніве¬ 
чити, понівечити, ся; 2) перекру¬ 
чувати, переінакшувати, перекру¬ 
тити, переінакшити, ся 

Искаженіе — псування, нівечення, пере¬ 
кручування, переінакшування 

Искальївать, исколоть, ся— 1) сколювати, 
сколоти, поколоти, поштрикати, ся; 
2) росколювати, росколоти, сц 

Искалічи^ать, покалічить, ся — калічити, 
скалічити, покалічити, ся 

Исканіе— шукання, шуканина 
Искальївать, ископать— 1) викопувати, вй- 

копати; 2) покопати, скопувати, 
скопати 

Искатель, ница — шукач, ка, шукальник, 
ця. — Искатель приключеній — прой- 
дйс(ь)віт 

Искательньпі — (у)влесливий, підлесливий; 
підлиза, лабузник 

Искательство — запобігання ласки, ^влес¬ 
ливість, підлесливість 

Искать — шукати, (тихенько або й ниш¬ 
ком) — шарити, нйшпорити.—Искать 
вь голові. — ськати. — Искать вь су¬ 
ді — позивати, ся, правити судом, 
доправлятися. — И. ощупью — шука¬ 
ти помацки, полапки, полапцем, 
мацати. — Искать предлога— шукати 
зачіпки, прйключки 

Искидьівать — скидати, викидати 
Исклевать, исклевьівать, ся— 1) поклюва¬ 

ти, склювати, скльовувати, ся. — 

10* 
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Исклеванньїй — покльований, подзьо¬ 
баний, (про овочі, ягоди) — клювак; 
2) виклювати, видзьобати, викльо¬ 
вувати, видзьобувати, ся 

Исключать, исключить, ся — виключати, 
вилучати, викидати, вираховувати, 
виключити, вилучити, викинути, 

• вирахувати, ся. ---Исключая — опріч, 
окрім, виключаючи, з винятком 

Исключеніе — виняток, виключення, виї¬ 
мок, вйлучка, виїмка. — Исключеніе 
составить — вйнятись. — За нсключе- 
ніемь — з вйнятком 

Исключительность — виключність, вилуч- 
ність, винятковість 

Исключительньїй, но — виключний, но, 
винятковий,виїмковий, во 

Исковать — вйкувати, скувати 
Исковеркать — покрцвйти, покорчити, пе¬ 

рекрутити, понівечити 
Исковой — позовнйй 
Исковьірять — поколупати, покопирсати 
Исколачивать, исколотить, ся — розбивати, 

ростовкувати, збивати, рострощу- 
вати, побивати, розбйти, ростовктй, 
збйти, рострощити, побйти, ся 

Исколесить — обдздити, обходити, сходй- 
ти, виїздити, вйходити, (бігаючи) — 
вйбігати, обгасати, вйгасати 

ИсколЬть — 1) д. Иззябать; 2) погйнути, 
згйнути, вйгинути, вйздихати 

Искомьій — шукани^ 
Искони — споконвіку, спервопо^атку, 

ізправіка, спередвіку, спервовіку 
Исконньїй —^споконвічний, предковічний, 

старовічний 
Ископаемое — копалина, копальне 
Ископаемьій — копальний 
Ископтнть — покоптйти, подимйти 
Ископьіть — 1) кбвини (звих ногй у ко¬ 

ня); 2) рос. Сепііапа сгисіаїа Ь. — 
лихоманник, тйрлич, товстуха 

Ископьітить, ископьічивать—звихнути, вй- 
вихнути, звихати, вивихати (ногу, 
про коней) 

Искорененіе — вйкорінення, вйплід, вйбав 
Искоренить, искоренять, ся — вйкоренити, 

вйвести, вигубити, вйнищити, вй- 
бавити, знйщити; викоріняти, ви¬ 
водити, винйщувати, знйщувати, 
вигубляти, ся 

Искоробиться, ся — покорчити, зжолобйти, 
спачйти, ся 

Искорка — (і)йскорця 
Искоса — скоса, скрйва 
Искосить, ся — 1) покосйти, ся; 2) кривй- 

тися 
Искра — (і)йскра, (здр.) — (і)йскорця, (як 

кують залізо) — цйндра, (від каме¬ 
ню) — скалка, (як одбивається со- 
няшне проміння на снігу або на воді)— 
скалка, голка 

Искраивать, искроить — викроювати, вй- 
кроїти, покроїти 

Искренній, но — щйрий, ро, щиросердий, 
до, ревний, но 

Искренность — щйрість, (здр.) — щйронька 

Искрестить — 1) похрестйти (позначйти 
хрестами); 2) об’їздити, виїздити 

Искривина — д. Изгибина 
Искривить, искривлять, ся — покривйти, 

вйкривити, скривйти, кривити, ви¬ 
кривляти, скривляти, скарлючува- 
ти, ся 

Искривленіе — вйкривлення, вйкрив 
Искристьій — (і)искрявий, (і)искрйстий 
Искриться — (і)искрйтися 
Искрометньїй — (і)искрометний 
Искропать — позшивати 
Искрошить, СЯ — ПОКрИІПЙТИ, полокшити 
Искромсать — почикрйжити 
Искрякь — кремінь 
Искупать, искупить, ся — 1) викупати, ви¬ 

купляти, вйкупити, відкупйти, ся; 
2) покутувати, спокутувати, відпо¬ 
кутувати; 3) викупати, скупати, 
покупати, ся 

Искупитель— 1) визволйтель, збавйтель; 
2) Спасйтель, Спас 

Искупленіе — вйкуп, вйкуплення, вйзвіл, 
визволення 

Искуривать, искурить, ся — викурювати, 
вйкурити, ся 

Искусать — покусати 
Искуситель, ница — спокусник, ця. — Духь 

и. — підступний дух 
Искусительньїй—спокусливий, підступний 
Искусить, искушать, ся— 1) спокусйти, ся, 

підвестй на спокусу, спокушати, 
ся, підводити на спокусу; 2) дійтй, 
дізнати, ся, дос(ь)відчитися їв чфму), 
доходити, дізнаватися, дос(ь)відчу- 
ватися 

Искуснирь, ца — митець, мистець, мастак, 
вмілець, штукмайстер, штукарь, ка 

Искусно;— штучно, майстерно, мистецько, 
вміло,хйтро, хйтро-^удро 

Искусньїй — 1) вмілий, умшии, вправний, 
д. Искусникь; 2) штучний, майстер¬ 
ний, мистецький 

Искусственность— штучність, робленість 
Искусственньїй — 1) штучний, роблений; 

2) вигадливий, мудрований, фи(і)г- 
льований, не простий 

Искусство — мистецтво, умілість, штука. — 
Изящньїя искусства — красне мисте¬ 
цтво, красні штуки , 

Искусь — проба, спроба, іспит 
Искушеніе — спокуса, спокушення, підкус, 

підманювання 
Искь — позов, справа. — Искь предьявлять, 

предьявить — позивати, запізвати, 
позов заложйти. , 

Исламизмь, исламь—магометова віра, іслам 
Испакостить, ся — спаскудити, споганити, 

ся. — Испакощенньїй—спаскуджений 
Испареціе — 1) парування; 2) пара, вйпар, 

відпар, вйзів 
Испаривать, ся — випарювати, ся 
Испарина — піт, потй. — Принять что-то, 

чтобьі визвать испарину — узяти щось 
на потй 

Испарить, ся, испарять, ся — вйпарувати, 
ся, випарувати, ся, випаровувати, ся, 
парувати 
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Испахать — поорати, з’орати, повиорюва¬ 
ти, поз’орювати 

Испачкать, ся — покаляти, скаляти, за¬ 
бруднити, замазати, ся 

Испепеленіе — спопеління ' 

Испепелить, ся — спопелити, спопеліти 
Испестрить, испещрять, ся (мережками) 

— вимережати, мережати, (усякими 
фарбами) — вицяцькувати, цяцькува¬ 
ти, (переважно гвіздками, ц(ь)в’яха- 
ми) — вйц(ь)в’яхувати, вйц(ь)вяшку- 
вати, ц(ь)в’яхувати, ц(ь)в’яшкувати, 
(смугами) — вйполосувати, (крапка¬ 
ми) — вйкрапати. — Испещренньїй — 
мережаний,вймережаний,цяцькова¬ 
ний, ц(ь)в’яхований, ц(ь)в’яшкбваний, 
цяткований, вйкрапаний, крапча¬ 
стий 

Испечь, ся — спекти, ся. — Испеченньїй — 
вйпечений 

Испивать, испить — випивати, вйпити 
Испивать, ся — клюкати, напиватися 
Испилить — попиляти, перепиляти, попере¬ 

пилювати 
Исписать, исписьівать, ся — пописати, спи¬ 

сати, спйсувати, ся , 
Испитой — охлялий, змарнілий, опйлий 
Исплатить — облатати, позалатувати 
Исплевать — поплювати 
Исплесть, исплетать — сплести, сплітати 
Исплечиться — сплечйтися (звихнути пле¬ 

че, про коней) 
Исплутоваться — д. Измошенничаться 
Исповідальщикь, ца — сповідальник, ця 
ИсповЬданіе— 1) сповідання, сповідання; 

віра; 2) сповідь , 
Исповідиикь — сповіднйк, ісповідник 
Исповйдньїй — сповіднйй 
Испов1.до(ьі)вать, ся — сповідати, ся 
И’сповідь — сповідь. — Окончить исповЬдь 

(що до сповідника) — вйсповідати, 
відсповідати, (що до сповідальника) 
— висповідатися, відсповідатися 

И’сподволь — помалу, поволі, покволом, 
спокволу 

Исподлобья — сторч, з-під лоба 
Исподница — спіднйця, (здр.) — спіднйчка, 

спіднйченька, (поганенька) — спід- 
ничйна , 

Исподній — спідній 
Исподтиха, исподтиіпка — нйшком, тишком, 

тйшком-нйшком, стйшку, стйшка, 
знйшку, спідтиха 

Исііодь—спід, низ. — Вь исподи — на споді, 
на низ^. — Сь исподи —рі споду, зни¬ 
зу. — Исподь печи — під, черінь 

И’споконь — д. Издавпа 
Исполать — хвала,слава 
Исползать — вилазити, вйрачкувати 
Исполинь — велет, велетень, ломус 
Исполинскій — велетенський 1 
Исполненіе—виконання,]виповнення, скін¬ 

чення, відбуток. — Привести вь испол¬ 
неніе — виконати, виповнити 

Исполнитель, ница — виконавець, викона¬ 
виця, виповнйтель, ка 

Исполнить, исполнять, ся — 1) вйконати, 
вйповнити, відбути, зробйти, вико¬ 

нувати, виповняти, відбувати, від¬ 
правляти, ся. — Исполнять, исполнить 
волю, желаніе — чинити волю, вво¬ 
лити, уволйти волю. — Исполнить 
слово — справдити, додержати сло¬ 
ва; 2) справдйтися, статися 

Исполосовать — вйполосувати, обшмагати 
Исполохать, исполохнуть, ся — сполохати, 

злякати,ся 
Исполу — з половини, на-пів 
Испороть — попороти, пороспорювати 
Испортить — зіпсувати, попру вати, спаску¬ 

дити, споганити, знівечити, поні¬ 
вечити. — Испор^енньїй—зіпсований, 
попсований;, знівечений, понівече¬ 
ний; зледащілий; з’урбчений; про¬ 
тухлий 

Испорченность ;— зіпсованість, попсова¬ 
ність, понівеченість 

Испоститься — вйпоститися 
Испохабничаться — роспаскудитися 
Исправитель, ница — виправляч, ка, попра- 

вник, ця, поправйтель, ка 
Исправить, исправлять, ся — 1) поправити, 

справити, направити, полагодити, 
налагодити, поправляти, справля¬ 
ти, направляти, лагодити, ся, (мо¬ 
рально) — шануватися; 2) д. Испол¬ 
нить, исполнять. — Исправлять дол- 
жность — заступати кого, правити 
за кого 

Исправленіе— 1) поправа, направа, справ- 
лювання, виправлювання, виправ¬ 
лення; 2) лагоження, ладнування; 
3) д. Исполненіе 

Исправникь, чиха — справник, ця 
Исправническій, исправничій — справни- 

цький 
Исправно — справно , 
Исправность — справність, вірність 
Исправньїй — справний, вірний 
Испражненіе— 1) випорожнення, спорож¬ 

нення; 2) послід, кал, вйхід 
Испражнять, нспразднить — випорожняти, 

вйпорожнити 
Испражняться, испраздниться—випорожня¬ 

тися, вйпорожнитися, паскудити, 
вйкалятися 

Испрашнвать, испросить — просйти, проха¬ 
ти, попросйти, попрохати 

Испробовать— спробувати, попробувати, 
вйпробувати, (на смак) — скушту¬ 
вати, покуштувати 

Иснровергать, иснровергнуть— перекидати, 
перевертати, перекйнути, перевер¬ 
нути 

Испроториться — д. Издержаться 
Испрьіскать, ся — побрйзкати, ся, оббрйз- 

кати,ся 
Испрясть — вйпрясти 
Испугать, ся — злякати, ізлякати, наляка¬ 

ти, ся, жахнутися, вжахнутися, 
острахнутися, (про кільки) —пона¬ 
лякувати, ся, полякати, ся, (ще й з 
місця прогнати) — сполохати. — 
Испуганньїй — зляканий 

Испугь — ляк, переляк, жах, переполох, 
сполох 
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Испускать, испустить, ся — випускати, ви¬ 
пустити, ся. — Испустить духь — від¬ 
дати Богові душу 

Испутать, ся — заплутати, ся, переплута¬ 
ти, попереплутувати, позаплутува¬ 
ти, ся 

Исгіьітаніе — проба, спроба, спробунок, 
іспит 

Испьітатель — д. ИзслЬдователь 
Испьітать, испьітьівать— 1) визнати, випи¬ 

тати, вивідати, дізнати, визнава¬ 
ти, вивідувати, дознавати, ся; 2) д. 
Испробовать; 3) зазнати, дізнати, 
скуштувати, зазнавати, дізнавати, 
куштувати. — Испьгганньїй — дізна- 
ний, спрббуваний, вйпробуваний, 
дос(ь)відчений 

Испятнать — вйплямити, поплямйти. — Ис- 
пятнанньїй — вйплямуваний,попля¬ 
мований 

Иссопь, рос. Нуззориз оГГісіпаїіз Б. — ва- 
сйльок, юзефок 

Истаевать, истаять — танути, таяти, топй- 
тися, ростаяти, ростанути, росто- 
пйтися 

Истаптьівать, истоптать, ся — стоптувати, 
толочити, стоптати, потоптати, по¬ 
толочити, ся і т. д. 

Истаскать, истаскивать, ся — зносйти, по¬ 
шарпати, зносювати, шарпати, ся. — 
Истасканньїй — зношений, поно¬ 
шений 

Истачать — позшивати 
Истачивать, источить, ся— 1) згострювати, 

згострйти, ся; 2) поточйти 
Истекать, истечь— 1) витікати, виливати, 

ся, вйтекти, вйлити, ся. — Истечь 
кровью — зійтй кров’ю; 2) минати, 
проходити, виходити, кінчатися, 
минути, пройтй, вййти, скінчйти- 
ся. — Истекшій — минулий 

Истеребить — вйдерти, подерти, пошарпа¬ 
ти, вйскубти, поскубти 

Истереть, истирать, ся — стерти, потерти, 
вйтерти, стирати, витирати, ся 

Истерзать — розшарпати, розшматувати 
Истерзаться — змучитися, змордуватися 
Истерика, Нузіегіса — гістерія, плаксйвиці 
Истерять — згубйти, загубйти, потратити 
Истесать — вйтесати 
Истець — позивальник, позбвник, позйвач 
Истеченіе— 1) витікання, виливання; 2) кі¬ 

нець,, скінчення 
Истина — істина, правда. — Говоря по исти- 

нЬ — правду кажучи, правду мовив¬ 
ши 

Истиніїо — справді, дійсне, певно 
Истинньїй — справжній, дійсний; правдй- 

вий, істинний, справедлйвии; пев¬ 
ний, щйрий 

Истираиить — змордувати, помордувати, 
покатувати 

Истица — позивальниця 
Исткать — вйткати, повитикати 
ИстлЬвать, истлЬть — зотлівати, гнйти, 

згнивати, трухніти, трухлявіти, зо¬ 
тліти, згнйти, потрухнути, спорох¬ 

ніти. — ИстлЬвшій — зотлілий, трух¬ 
лий, потрухлий,трухлявий 

Истово — як слід, як годйться 
Истокь — джерело, верховйна, початок 

(річки) 
Истолкованіе — вияснення, товмачення, 

тлумачення 
Истолкователь, -ница — товмач, тлумач, -ка 
Истолковать, истолковьівать— вйяснити, 

вйтовмачити,вйтлумачити,виясня¬ 
ти, товмачити, тлумачити 

Истолочь — стовктй, потовктй 
Истолочить — потолочити, вйтолочити, 

потовктй 
Истома — млість, знемога, утома 
Истомить, истомлять, ся — втомйти, пото¬ 

мити, зморйти, виморити, ся, зне- 
могтйся, втомляти, ся, зморювати, 
ся, знемагати. — Истомиться оть 
ходьбьі — підбйтися. — Истомиться 
оть хлопоть — переклопотатися 

Истонить — потонйти,стончйти 
Истончать — потончати, потоншати 
Истопить, ся — 1) вйтопити, ся, напалйти; 

2) ростопйти, ся; 3) потопйти, ся 
Нетопка, рстоплені.е—топління, топлення, 

топіння, паління 
Истопки — шкарбунй (стопцьовані чоботи) 
И’стоплево — паливо, топливо І 
Истопникь, ца — грубник, ця, топільник, 

ця, пічкур 
Исторгать, исторгнуть, ся — 1) видирати, 

виривати, вйдерти, вйрвати, ся; 
2) визволяти, рятувати, вйзволити, 
вйрятувати, ся 

Историкь — історик, дієпйсець 
Исторія — 1) історія, дієпис; 2) сторія, ока¬ 

зія. — И. всемірная, всеобщад, древ¬ 
няя, новая — історія всес(ь)рітня, за¬ 
гальна, стара (давня), новітня (но¬ 
ва) 

Исторіографь — історіограф, дієпйсець 
Источать, источить — риливати, вйлити 
Источина — рівчак, прірва 
Источникь — джерело, (здр.) — джерельце, 

жерело, жила, живець, (роскопа- 
нии) — копанка, (оброблений) — кри¬ 
ниця, кернйця, (здр.) — криничка, 
кринйченька, початок, завтізок 

Источничекь, (ан^т.) Ропіапеїіа, Гопіісиїиз 
ри1$ап$ — тім’ячко 

Истоіцальїй—-змарнілий, охлялий, висиле¬ 
ний, вйснажений 

Истощать, истощитцся— 1) висиляти, ви- 
снажати, ся, вироблюватися, ви- 
працьовуватися, охлявати, вйси- 
лити, виснажити, ся, виробитися, 
вйпрацюватися, спрацюватися, 
охлянути, охлясти; 2) вичерпувати, 
вйчерпати, ся 

Истощеніе — виснаження, виснага, вйси- 
лення,вйтрата, вйчерпання 

Истратить, истрачивать, ся—д. Издержать, 
издерживать, ся 

Истребитель, -ница — нищйтель, -ка, згубй- 
тель, -ка, згубник, -ниця, згубця 

Истребительньїй — згубний 
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Истребить, истреблять, ся — знищити, згу- 
бйти, вигубити, стратити, збавити, 
нищити, губити, вигубляти, стра¬ 
чувати, збавляти, зводити, вини- 
щати, ся, (отрутою) — витруїти, ви¬ 
труювати, ся, (мишей, комах, пля¬ 
ми) — вибавити, вивести, вибавля¬ 
ти, виводити, ся, (пошесть) — вйпо- 
вітрити, ся 

Истребленіе — страта, вигублення, знй- 
щення, вйбава, перевід 

Истребовать — вйправити 
Истрезвить, истрезвлять, ся — вйтверези- 

ти, витверезювдти, ся 
Истреска гься — потріскатися, порепатися 
Иструхльїй — потрухлий, трухлявий , 
Иструхнуть — потрухнути, попорохніти, 

спорохніти, попорохнявіти 
Истрясать — д. Витрясать 
Истукань — йділ, божок, бовван 
Иступить, иступлять, ся — вйтупити, зату- 

ПЙТИ, тупйти, СЯ ' 

Истьій — справжній, правдйвий, дійсний, 
щйрий, саме той 

Истьїкать — потйкати, поштрйкати 
Истязаніе — мордування, катування, (цур- 

кою) — цуркування 
Истязать — мордувати, катувати, мучити 
Истязатель — кат, (поб.) — катюга 
Исхаживать, исходить — вихожувати, об¬ 

ходити, вйходити, обходйти, вй- 
бродити, вйтупати, обснувати 

Исхитить, исхищать — д. Исторгать 
Исхлестать, исхльїстать, ся— 1) вйстьоба- 

ти, одшмагати; 2) побйти 
Исходатайствовать — виклопотати, вйста- 

ратись 
Исходатайствованіе — вйклопотання, вй- 

старання 
Исходить — 1) Исхаживать; 2) виходити, 

витручуватись 
Исходньїи — вихіднйй 
Исходь — вйхід, кінець. — Исходь души — 

конання, скін. — Вь цсходІ — в кінці, 
на кінці, на прикінці 

Исходящій — виходячий, вйпущений, вихід¬ 
нйй 

Исхудальїй, исхуді.льїіі — схудлий, змарні¬ 
лий, помарнілий 

Исхудать, исхуд%ть — схуднути, похудну¬ 
ти, змарніти, помарніти, з тіла, з 
лиця спасти 

Исцарапать — подряпати 
ИсцЬдить, исціживать, ся — сцідйтц, вйці- 

дити, виціжувати, ся, повиціжува- 
ти, ся , 

ИсцЬленіе—сцілення, цільба; уздоровлення 
ИсцЬлительньїй — цілющий, сцілющий 
ИсцЬлитель, ница — сцілйтель, ка 

Исцьлить, исцЬлять, ся — сцілйти, сціля- 
ти, ся, уздоравити, уздоровляти, 
вйлічити, рйгоїти 

Исчадіе — породіння, нащадок, кодло, (лай¬ 
ливо) — вйлупок, вйродрк 

Исчахнуть — зачахнути, змарніти, помар¬ 
ніти ' 

Исчахльїй — змарнілий, вйсхлий 
Исчезаніе, -зновеніе — зникання, знйкнення 
Исчезать, исчезнуть — счезати, зникати, 

гйнути, пропадати, счезнути, знйк- 
нути, почезнути, погйнути, про¬ 
пасти, злузнути 

Исчезльїй — счезлиш, знйклий 
Исчезновеніе — счезання, зникання 
Исчеркать, исчертить — почеркати, дори¬ 

сувати 
Исчернивать, исчернить— 1) чорнйти, бруд- 

нйти, почррнйти, побруднйти; 2) чер¬ 
кати. вичі(е)ркувати, почеркати, по- 
вичі(е)ркувати 

Исчерпать, исчерпьівать — вйчерпати, ви¬ 
черпувати 

Исчислеиіе — чйслення, рахування, лік, 
лічба, вичйслювання 

Исчислить, исчислять, ся — злічйти, полі- 
чйти, вйлічити, почйслити, розлі- 
чйти, вйрахувати, зрахувати, пора¬ 
хувати, лічити, вилічувати, вичис- 
ляти, розлічувати, вираховувати, ся 

Исшалиться — роспустуватися, розбалу¬ 
ватися 

Исшарить — перешукати, вйшарити, пе- 
решарити 

Исшаркать — почовгати, вйчовгати 
Исшастать — вйшеретувати , 
Исшататься — розволочйтися, розледащіти 
Исшелушить — вйлущити 
Исшептаться — вйшептатися (про раків) 
Исшествіе — вйхід 
Исшивать, исшить — 1) зшивати, зшйти; 

2) вишивати, вйшити 
Исшильничаться — д. ИзбездЬльничаться 
Исштопать — поцирувати 
Исщепать — надерти, наколоти 
Исщипать — 1) пощи(і)пати; 2) вйскубти, 

поскубти (волосся, пір’я) 
Исщупать — облапати, обмацати 
И такь — то, виходить, значить. — И такь 

далЬе — то-що, і так да/іі , 
Италіаиець, италіаика — італієць, італійка 
Италіанскій — італійський 
Итогь—підсумок.—Итого, в], итоіі—разом 
Ишаковьій — мулів, ослюків, віслюків 
ВДшакь — мул, віслюк 
Йшачій — мулячий, віслюковий 
Ишь, ишь-тьі — ач, бач, чи-ба! 
Ищейка, шцея, ищейная собака — дойда, 

гонча 

І 
Іезуить — єзуїта, єзуїт 
Іерархь — владйка, єрарх 
Іереи — с(ь)в’ященик, єрей 
Ієрейство — с(ь)в’ященство 
Іеродіаконь — єродиякон 
Іеромонахь — еромонах 

Іордань — Йордан, Ордань 
Іюль, -скій — лйпень, лйпець, лйпньовий, 

лйпцьовий, липневий, липцевий 
Іюнь, -скій — червень, червець, червневий, 

червцевий, червньовий,червцьовий 
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к. 
Ка — лиш, лишень, но 
Кабакь — шинок, шиньок, шин(ь)к, (здр.) — 

шин(ь)очок, (шиньок з заїздом) — 
кбршма, (здр.) — коршмйця, оранда 

Кабала — неволя, кріпацтво , 
Кабалистика — кабала, кабалістика 
Кабалить, ся — кріпачити, поневолювати 
Кабальний — кріпацький, невільницький 
Кабаній — кнурячий, кабанячий 
Кабань— 1) зоол. Арег— кнур, (вивалаша¬ 

ний) —кабан. —Дикій кабаїгь—дикий 
кабан, вепр, (здр.) — веприк 

Кабарга, зоол. МозсЬив шохсЬііегиз — ка- 
барда 

Кабацкіи — шин(ь)ковйй, шинкарський 
Кабачить — шинкарювати 
Кабачникь, ца — 1) шинкарь, шинкарка, 

(здр.) — шинкарочка, корчмарь, ка; 
2) гультяй, п’янйця 

Кабашничать — гультяювати, піячити, (іро- 
нично) — тинькувати 

Каблукь — закаблук, підбор, корок 
Каботажь — побережна плавба, 
Кабріолетка, кабрю^іеть — кабрітка, (про¬ 

ста) — біда, бідка 
Кабушка — головка, галка, грудка (кругла) 
Кабьі — як бй, колй-б, коб, кобй 
Кавалерійскрі — кавалерійський, комон¬ 

ний, кінний 
Кавалерія—кавалерія, кіннота, комонниця, 

кінниця 
Кавалерникь, рос. РавзіПога Іихв — муче¬ 

ниця 
Кавалерская звЬзда, рос. ТгіЬиІив Іеггезігіз 

1,. — колючкй, якорці 
Кавалерскій — кавалерський. — К. цвіл ь, 

рос. Ациі1е§іа уш^агіз Ь. — голубки, 
дзвіночки, орлики, оксамйт. — К. 
шпори, рос. Е)е1рЬіпіит сопзоііба Ь. 
— сокиркй, комарові носики, коса¬ 
рики, гострушки, косйрки, заячі 
вушка 

Кавардакь — 1) мішанйна; 2) гуща, фус, 
фуси; 3) розгордіяж(ш), колотнеча 

Каверза — каверза, (частіше мн.) — каверзи, 
фі(хви)ґлі, вйкрутні, підступи 

Каверзить — коверзувати, крутити, підко¬ 
пуватися, зводи зводити 

Каверзникь, ца —коверзун, каверзник, ця, 
крутій, ка 

Кавсякь, ком. Іиіиз Іеггезігіз — стонога 
Кавьічки — лапкй (знак „ ”) 
Кагаль — кагал 
Каголка, пт. Апаз шагіїа — качка (морська) 
Кадило — 1) кадйло; 2) кадйльниця; 3) рос. 

Теиспит сЬашаесІгуз Ь. — чебрець 
лісовйй, самосйл 

Кадильний — кадйльний,кадйловий 
Кадить — кадйти, курйти 
Кадка, кадочка — діжка, діжечка, кадіб, 

кадовб, кадуб, (на тісто) — діжа, (з 
покришкою й замком) — бодня, 
(широка на білизну) — балія, (на 

квас) — кваснйк, (на масло, сир) — ?)аса, фаска, (на мед) — лйпівка, 
широка і низенька) — шаплйк, ши- 
р(і)итвас, переріз, зрізок 

Кадочникь — бондарь (що робить діжки) 
Кадьїкь — д. Ядамово яблоко 2, борлак 
Кадь — кадуб, кадівб 
Кажденіе— кадіння, кадження 
Каждогодно — що року 
Каждодневньїй, но — щоденний, щоденно, 

що дня 
Каждьій — кожний, кожен, кажний, кажен, 

усякий. — Каждьій вечерь, годь, день, 
разь — що вечора, що року, що дня, 
що день, що разу, раз-у-р4з. — РЬ- 
шительно каждьій — кажнісінький 

Кажется — здається, бачиться, либонь, 
мабуть 

Казакинь — каптан, козакйн, чумарка, че- 
мерка 

Казань — 1) козак, (ласк.) — козаченько, 
(поб.)—козарлрга.—Запорожскій ка¬ 
зань — запоріжський, низовйй, сі¬ 
човий козак, низовець, січовик; 
2) (ком.) Туїізсиз шагфпаїіз — козачок 

Казарму — казарма, (у запорожців) — ку¬ 
рінь, (гал.) — касарня 

Казарменньїй — казармовий, курінний 
Казать — показувати, у(в)давати 
Казаться — здаватися, показуватися, ба¬ 

читися, вбачатися, видаватися, 
вдавати, подавати, (неясно) — мріти, 
маячити, манячити, бовваніти 

Казацкій, назачій — козацький, козачий. — 
Казацній можжевельникь, ро,с. Іипі- 
региз 8аЬіпа Ь. — яловець, місячник 

Казачекь — козачок 
Казачнна — 1) козаки, козацтво; 2) козач¬ 

чина 
Казачка — козачка 
Казенка — 1) прйпічок; 2) комірка, комір¬ 

чина, хижа, хижка, спіжарня; 3) ка¬ 
юта на байдаках; 4) гузка, гузно 

Казенний — скарбнйчии, казенний 
Казистьій — показний 
Казна — казна, скарб, скарбнйця 
Казначей — скарбнйк, скарбівнйчрй 
Казначейство — скарбнйця, скарбівня 
Казначея — скарбівнйця, скарбівнйча 
Казнить, ся — карати, ся, стратити, скара¬ 

ти, скатувати, на горло скарати, 
стяти 

Казниться — мучитися, каратися 
Казнохранилище — скарбнйця, скарбівня 
Казнохранитель — скарбівничий 
Казнь— кара, карання, скарання, страта 
Казовой — показний 
Казусний — чудасійниш, чудернацький 
Казусь — пригода, оказія, чудасія 
Кайма — 1) окрайка, край, берега; 2) лйш- 

тва, розводи; 3) лямівка 
Каймить — лямувати, облямовувати, обво¬ 

дити, підводити 
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Какаду, (пт.) Рзіїїаоиз сгізіаіиз — какаду, 
білий папуга 

Каково — 1) як, яково. — Каково вамь жи- 
вется — як ся маєте?; 2) ач! чи-ба! чи 
ти ба! 

Какой, каковой — який. — Какой-нибудь — 
якйй-небудь, якйй-будь, де-який, 
де-не-якии, абй-якйй, сякйй-такйй. 
— Какой-то— якййсь 

Какорва, рос. Маїгісагіа тагіїіта — роман, 
ромен, маруна 

Какь— 1) як, як то; 2) колй, як. — Какь будто, 
какь би — б^цім, наче, неначе, на- 
че-б, ніби, мов, не мов, либонь, ма¬ 
буть. — Какь бить — як бо, якось, як 
це, як пак. — Какь бьі не таїсь! — от-це 
але, та ба, деж пак, чом^ ні, чорта з 
два! — Какь бьі то ни бьіло — як би 
там не було; будь що будь; хоч так, 
хоч так. — Какь видно — знати, 
мабуть, відай. — Какь вдругь — як 
ось, аж ось, коли ж це, коли ра¬ 
зом, раптом. — Какь должно — як тре¬ 
ба, як гоже, годйться. — Какь мож¬ 
но! — хіба ж можна, як то так, як 
можна! — Какь много — якого багато. 
— Какь нибудь — як-небудь, абй-як 
де-як, сяк-так, абй-то. — Какь ни 
какь — як ни як, так чи сяк. — Какь 
народно як на те, як навмйсне. — 
Какь попало — абй як, як-небудь. — 
Какь придется — як прййдеться, як 
трапиться. — Какь слідуеть — як 
слід, до ладу, гаразд, добре. — Какь 
скоро — скоро, як тільки. — Какь-то — 
а) якось, якось-то; б) як-то, а саме. 
— Какь угодно — про мене, як знаєте, 
як завгодно. — Не какь — неначе. — 
Какь такь? — як то? — Такь какь — 
черер те, що; тому що. — Какь только 
— тільки що, но і д. Какь скоро. — 
Кое какь — абй-як, як-небудь, так- 
сяк. — Какь єсть — зовсім, цілком; 
чисто, а (напр. чйста мама) 

Каламбурь — каламбур, прйкладка 
Каламенковьій — каламайковий 
Каланенокь — каламайка 
Каланча — башта 
Калачики, рос. Маїуа оґПсіпаїіз — проскур- 

кй,калачики 
Калачь — калач 
Календарь — кале(я)ндарь 
Каленіе — роспікання, гартування, смажен¬ 

ня, пряження (про овоч) 
Каленьїй — роспечений, гартований, прй- 

жений, смажений(про овоч) 
Кали — поташ (р. поташу) 
Калиберь, калиорь — калібер, розмір 
Калильньїй — гартовнйй (про вогонь то-що) 
Калина, здр. калинушка, рос. — а) УіЬигпиш 

ОриГиз Ь. — калйна, (здр.)—калйнонь- 
ка; б) V. Ьапіапа Ь. — гордовйна, 
городовйна, гордйна, чорна калйна 

Калитка — хвіртка, фіртка 
Калиточньїй — хвіртковий, фіртковий 
Калить, ся — 1) роспікати, ся; 2) гартува¬ 

ти, ся; 3) смажити, пряжити, ся (про 
овоч) 

Калиться — випорожнятися, виколюва¬ 
тися 

Калій — вапнець, калій 
Калкунь, калкунка, пт. Меіеа^гіз §а11ора- 

уо — индйк, индйчка 
Калкуній — индйч(ач)ий, индичйний 
Каллиграфія — краснопис, каліграфія 
Калмьїкь — комлйк, калмйк, калмук 
Калмьщкій — комлйцький, калмйцький, кал¬ 

мицький 
Каломедь — хлорйста ртуть, солян, живе 

срібло 
Калоша — гальош, гальоші 
Калуга — калюжа, багно 
Калужница, рос. Саіійа раїизігіз Ь. — ка¬ 

люжниця, латаття, жабник 
Калуферь, рос. Ваїзатіїа уц1§агіз або Та- 

пасеїиш Ваїзатіїа Ь. — канупі(е)р 
Каль — 1) кал, послід, гі(в)мно; 2) гній 
Кальцинація — звапнення 
Кальцинировать — перепалювати на вапну, 

вапнити 
Кальцій — вапник 
Кальщикь — гартівнйк 
Каліка — каліка 
Калічить — калічити 
Калічний — каліка, скалічений, покаліче¬ 

ний, калікуратий 
Каляканье — базікання, балакання, патя¬ 

кання і 
Калякать — балакати, патякати, гомоніти 
Камбала, риба Рієугопєсієз — камбула, 

одноока, одноббчка 
Камедь, Оитті — камедь, гума. — Вишне¬ 

вая камедь — глей, ґлей, клей 
Камежникь — каменйще, кам^янйще 
Камелекь — комінок ; 
Камелина, рос. Сатеїіпа — рижій 
Каменика, рос. КиЬиз захаїіііз Ь. — каме- 

нйця,костянйця 
Каменистость — каменястість, каменйс- 

тість 
Каменистий — каменяс^ий, каменйстий 
Каменіе, каменье — каміння 
Каменка— 1) камінь (в лазні); 2) пт. Моїа- 

сіїїа аепапіа — плйска, синйця; 3) фар¬ 
ба Аигірі§теп1ит — золотокість 

Каменньїй — кам'яний, камінний. — Камен- 
ная липа, рос. РЬіІІугеа ІаІіГоІіа — че¬ 
ремха. — Каменная соль —- кам’янка, 
кам’яна, льодова сіль. — Каменньїй 
домь — кам’яниця. — Каменная сті¬ 
на — мур. — Каменньїй уголь, Ьі- 
Ійапігах — земляне вугілля, вугля 

Каменоломня — каме(і)на(я)рня, камінолом- 
ня, каменоломня 

Каменоломщиісь — каменяр, каміняр, камі- 
нолом, каменоломі 

Каменотесь — коміносічець, камінотес 
Каменщикь — муляр 
Камень — камінь, (здр.) — камінець, камін¬ 

чик, камінючка, (поб.) — камінюка, 
(зб.) — каміння, камінячча. — Адскій 
камень, Ьаріз іпГегпаїіз — пекельний 
камінь. —Драгоиінньїй камень—доро¬ 
гоцінний, самоц(ь)вітний камінь, 
самоц(ь)віт. — Камень преткновенія — 





Каприфоліії 155 Картофель 

Каприфолій, росл. — козолйст, СаргіГоІіиш 
Капуста, кочанная капуста, рос. Вгаззіса 

оіегасеа Б. — капуста, (мн.) — капусти. 
— Цвітная капуста, Вгаззіса оіегасеа 
Воігуїіз V. Ротре)апа Б.; СаиІіПога 
— кучерява капуста, ц(ь)вітуха; 
(порубана) — січена, кришена, шат¬ 
кована капуста. — (Молода для са¬ 
дження) — росада 

Капустини — капустяний 
Капуть — капут, край, кінець 
Капуцинь — 1) капуцин; 2) рос. Теисгіит 

та)из, Тгораеоіит ша)из Б. — красо¬ 
ля, красольки; 3) (зоол.) Зітіа са- 
рисіпа — мавпа американська 

Кара — кара, карання, карність 
Карабинь — карабйн 
Карабкаться — дертися, драпатися, дра¬ 

тись , 
Караван — 1) хліб, бухан, буханець; 2) круг, 

головка. — Караван сьіру — круг 
сйру; 3) (на весіллі) — коровай. — На 
чужой караван рта не раззівай, да 
свой затирай — на чужйй коровай 
очей не поривай, а свій дбай 

Каравань — караван, валка 
Карагань, Уагіеіаз сапіз уиіріз — лисйця 

степова 
Карагатка, Апаз гиіііа — качка червона 
Каракатнца, Беріа оГГісіпаїіз — каракатиця 
Караковий — карий, карогнідий 
Каракуля — кривуля, (здр.) — кривулька, 

карлючка.—Писать каракулями—пи¬ 
сати кривулями, дряпати, ,ґрамуз- 
гляти, базграти. — Каракули подмет- 
ньія — якірці (у запорожців) 

Каракуль — смушок, каракуль 
Каракушки, каракушкомь — рачки 
Карандашь — карандаш, оловець (р. 

олівця) 
Караніе — карання 
Карантинь — карантйн 
Карапузикь — карапуз, карапузик, опе- 

цок, котигорошок 
Карась, риба Сургіпиз сагаззіиз — карась 
Каратель — каратель, карник 
Карательньїй — карний 
Карать — карати 
Караулить — вартувати, пильнувати, ча¬ 

тувати ( 
Караулка — сторожка, вартівня 
Караули — 1) сторожа, варта, чати. — Сто¬ 

ять на караулі — бути на варті, вар¬ 
тувати; 2) Карауль! — ґралт! рятуй¬ 
те! пробі! хто в Бога вірує, рятуй¬ 
те! —Кричать карауль—кричати про¬ 
бі! на ґвалт кричати, ґвалтувати 

Карауленіе — вартування 
Караульний — вартовйй, вартівнйк, сто¬ 

рож. — Начальники караула — вартів- 
нйчий 

Карачунь — капут, кінець, смерть 
Карбункули — І) камінь СагЬипсиїиз — 

іскрик, карбункул; 2) (мед.) карбункул 
Карбьішь, (зоол.) Миз спсеїиз — хом’як 
Каргаль, (пт.) Апаз Іабогпа — пірнйкоза, 

чйрка, циранка, чирйнка 

Карда — гребло 
Карета — карй(о)та, берлин, ридван, кару- 

ца, коч 
Каретники — 1) колісник,,стельмах, возів- 

нйк, 2) возовня, возівня 
Карикатура — карикатура, потвора, кри- 

вунда 
Карій — карий. — Сь карими глазами — 

кароокий 
Карканіе—кря(а)кання, крукання, каркання 
Каркать — кря(а)кати, крю(у)кати, карка¬ 

ти, кавкати 
Каркашунь, рос. АгізЮІосЬіа Сіешаїіііз Б. 

-— филільник, филійник, филонник 
Каркинь — рак(хвороба) 
Карлики — карлик, куцан,куцак, курду- 

пель 
Карлуки — карюк, карук 
Карлушина, рос. ІІЬатпиз Ггап^иіа Б. — 

крушйна 
Кармазини — кармазин 
Кармазинньїй — кармазиновий 
Карманньїй — кишеньковий, кишеньовий. 

— Карманньїя деньги — похіпна ко¬ 
пійка 

Кармань—кишеня. — Пустой кармани—по¬ 
рожня кишеня. —Держи кармани! — 
наставляй кишеню! овва!, не діж¬ 
деш! — Не по карману — не по гро¬ 
шах 

Карминньїй — кармазйновий, бакановий 
Карминн — кармазин, бакан 
Карнавали — карнавал, запусти, лущання 

на масниці 
Карнизи — залім, карниз, гзимс, (під да¬ 

хом)— піддашок, (коло печі) — при¬ 
мурок 

Карповьій — короповий, сазанячий 
Карпи, риба Сургіпиз сагріо — короп, (осо¬ 

бливої породи) — сазан 
Карре — батава, батова 
Карта — карта, (здр.)—картка, (географічна) 

— карта, мапа. — Карта пико- 
вая, трефовая, бубновая и червоннаи 
— винова карта (або) вино; жиро¬ 
ва карта (або) жир, хрести; дзвін¬ 
кова карта (або) дзвінка; чирвова 
карта(або) чирва 

Картавить — гаркавити 
Картавленіе — гаркавіння 
Картавость — гаркавка, гаркавість 
Картавьій — гарківка, гаркавець, гаркуша 
Картежникп — картник, картяр, -ка 
Картежничать — картярити 
Картежньїй — картярський 
Картежи — картярство 
Картечь — картеча 
Картина — картина, образ 
Картинка — малюнок, образок, кунштик 
Картинний — картинний, мальовничий 
Картишки — карточки 
Картони — кардбн, бібула 
Картонний — кардонний, бібуловий 
Картофелина — картоплина, картопелйна 
Картофель, рос. Боїапигп ІиЬегозит Б. — 

картопля, картофля, картохля, буль¬ 
ба, бараболя (американка, жовта, 
синя і т. и.) 





Каеолическій 157 Кирпичньїй 

Каеолическій — всес(ь)вітній 
Квадратний — квадратовий 
Квадрать — квадрат 
Кваканье— кумкання, крякання 
Квакать (про качок) — кря(а)кати, кахка¬ 

ти, (про жаб) — крюкати, кректати, 
кумати, кумкати 

Квакуша — крякавка, крячка (качка), кря- 
куша (жаба) 

Квартира — квартира, кватйра, с(танція 
Квартиранть — квартирант, комірник , 
Квартировать — квартирувати, в підсусід- 

ках, у комірному жити 
Кварцовий — кварцьовий, кремінковий 
Кварць — кремінка, кремінйця 
Квасить — квасити 
Квасной — квасний,квасовйй 
Кваснуть — кваснути, киснути 
Квасцоватьій — галунуватий 
Квасцовьій — галуновий 
Квасцевать — галунити 
Квасцьі, Аіитеп — галун, (здр.) — галунець, 

галунчик 
Квась— к?ас, (хлібний)—сирівець, (з яблук) 

— ліспа , 
Квасьі — 1) гуща сирівцю; 2) кушнірський 

квас 
Кваша — запара,, опара; кваша (їжа) 
Квашеїіникь — віко (в діжі) 
Квашня — діжа 
Кверху — догори 
Кв'ершлагь — поперечний хідник 
Квитанція — квит, квиток 
Квитаться — квитуватися 
Квить, (або) квитьі — квит, квіт, платні (з 

ким) 
Кегли, кегля — краглі, скраклі, краклі, 

скраколь 
Кедровка, пт. Сотих саг§осаІас!ех — кряч¬ 

ка 
Кедрь, рос. Ріпих себгих — кедр, кедрина 
Келарница, келарни — комора, комірка, 

хижа, хйжка, спіжарня 
Келарство — шафарство 
Келарь— келарь,, шафарь, клюшник 
Келсиникь — келійник, слимак 
Келейно — на самоті, самотою, нйшком, 

келійно 
Келейньїй — 1) келійний; 2) таємний 
Келія, келья — келія 
Кеньги — кйнді 
Кервель, рос. Зсапсііх сегеГоІішп Ь. — те- 

ребуля, трембулька 
Керкать — кі(й)ркати, кі(и)рчати 
Ксросиика — гасрйця, ґарнйця, газнйця, 

газнйця, ґазівка, газівка 
Керосинь — гас, гар, газ, карасйн, нафта 
Кесарь — кесарь, цісарь 
Кефаль, риба Ма§е1 — лобань, лобас 
Кибиткр— 1) будка, халабудка; 2) бричйна, 

бідка, намет, шатро 
Кивать — кивати, хитати 
Киверь — кашкет 
Кивокь — кив 
Кнвоть— 1) ковчег, кивот;-'2) кіота, бож- • 

нйк, божнйця 
Кидальщикь—кйдальник 
Киданіе — кйдання 

Кидать, ся, кинуть, ся — 1) кидати, ся, кй- 
нути, ся, майнути, шатнути, ся, 
(юрбою) — сунути; 2) покидати, ли¬ 
шати, залишати, занехаювати 

Кидкій — 1) кидкйй; 2) швидкйй, жвавий, 
хапкйй, хаплйвий, скваплйвий, по- 
хіпнйй, моторний; 3) ласий, хтйвий 

Кизилевьій — дереновий. — Кизилевка — 
деренівка 

Кизиль, рос. Сотих шах І.. — дерен 
Кика, кичка — очіпок, кичка 
Кики, рос. 2еа шаух,Ь. — кукуруза, кіяхй, 

пшенйчка, пшірка 
Кикимора — мара, дідько, потвора 
Кила — 1) мед. Негпіа — гила, гила; 2) гу¬ 

ля, моргуля (на дереві) 
Килавьій — ґйлавий, ґилун 
Килевать — килювати 
Килевой — килевйй 
Килечньїй — кйльковий 
Киль — киль, трам 
Килька — кйлька 
Кильшоногій — клишоногий 
Килякь — 1) ґйлавий, ґилун; 2) кнур 
Кнмваль — цимбали 
Киминь, рос. Сишіпиш Сутіпшп Ь.—кмі(и)н 
Кннамонь, рос. Сіппатопит Вигт. — ци¬ 

намон 
Кинжаль — кинїд)жал, чингал 
Киноварь, СіппаЬагіх — цінобра 
Киновія — киновія, манастйрь, брацтво 
Кипа — пака, пачка, в’язка, (тютюну листо¬ 

вого) — папуша 
Кипарисньїй — кипарйсовий 
Кипарись, рос. Сиргеххих хешрегуігепх — 

кипарйс,,цйприс 
Кипень — окріп; 2) джерело, жерело 
Кипньїй — пачковйй 
Кипонось — пачкарь 
Кипрей, рос. ЕоіІоЬіиш ап§ихІіГо1іиш Ь. — 

плакун, льонок 
Кипучесть — кип’ячість 
Кипучій — кип’ячий 
Кинь лка — ваг]но (гашене), вапна 
Кнп^ніе— киріння 
Кипіть — кипіти, шумувати, (про вапно) — 

мусувати, (дуже) — клекотати, (пу¬ 
скаючи бульки) — булькати, булько¬ 
тіти 

Кипятильникь — ка^ан, чавун : 
Кипятить, ся — 1) гріти, ся, кипіти, (моло¬ 

ко) — пряжити, парити; 2) лютувати, 
запалятися, 

Кипятокь — окріп, вар 
Кипяченьїй — грітий, переварений, (про мо¬ 

локо) — пряжене, парене 
Кираса — панцирь 
Кирасирскій — панцирний, панцерний 
Кнрасирь — панцирник, панцерник 
Киркй — копанйця, мотйка; оскард 
Кирка — кйрха 
Кирказоіп?, рос. АгіхІоІосЬіа сіешаїіііх Ь. — 

фцлійник, филонник, царська бо¬ 
рідка 

Кирпичникь •*— цегельник 
Кирпичньїй — цегельний, цеглянйй. — Кир¬ 

пичньїй заводь — цегельня. — К. 
цвіть — цеглястий колір 
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Кирпичь — цегла, (одна штука) — цеглина, 
(здр.) — цеглинка, (перепалений) — 
залізняк, (недопалений) — недопал, 
(непалений) — сирець, (з печі) — пе- 
чйна, (гнойовий) —- кізяк, (з глини і 

. соломи) — лимпач 
Кнсй — киса, капшук, гаман 
Кйса — кйця 
Кисейньїй —рерпанковий 
Кисель — кисіль, (здрЛ — киселик, (з яблук) 

— киселйця.—Овсяной кисель—жур, 
джур. — Кисель морской, Месіиза- 
морське серце 

Кисельньїй — киселевий 
Кисеть — гаман, кисет, калйтка 
Кисея — серпанок, серпанка, сйтко 
Киска — кицька, кицюня 
Кислить — кислйти,квасити 
Кислица, рос.,Оха1і$ Асеїозеїіа І— зая¬ 

чий щавій, гцавух 
Кисличньїй — щавлевий, щавієвий 
Кисло — кйсло, квасно 
Кисловато — кисляво 
Кисловатьій — кислявий, кислбватий 
Кислородньїй — кисенний 
Кислородь, хим. Оху§епіит — кйсень 
Кислосгь, кислота — кйслість, (хим.) — квас, 

кислота. — Сірная кислота — вітро- 
гбль, сірчанйй квас 

Кислушка — кислйця, кислйчка 
Кисльїй — кйслий, кваснйй, (дуже) — кислю¬ 

чий. — Сділать кислую мину — скри- 
ВЙТИСЯ ' ' 

Кисліть, киснуть — кисліти, квасніти, кйс- 
нути, кваснути 

Кислятина — кйслощі 
Кистень — кистень, обушок 
Кистистьій — гронйстий 
Кисточка — квачик, мазйлко, помазок, 

пензлик 
Кисть — 1) (руки) — кисть (долоня з паль¬ 

цями); 2) (ягід, зерна) — гроно, гро¬ 
на, гроно, кетяг, кйтяг, кйтиця, 
(проса) — волот, волотбк, волоття, 
(очерету) — кунйця, (кукурузи) — по¬ 
чаток, качан, кіях; 3) (з ниток) — кй¬ 
тиця, кутас, (здр.) — кйтичка, кут(а- 
сик; 4) (з щітини або шерсти) — щіт¬ 
ка, квач, (здр.) — квачик, мазйло, 
(здр.) — мазйлко, помазок, пензель, 
(здр.) — пензлик , 

Кись-кись — киць-кйць! кйцю(і)-кйцю(і)! 
Китайка, китайчатьій — китайка, китайко¬ 

вий, китайчатий 
Китовий — китовйй 
Китель — кйтель, полотнянка, катанашка 
Кить, зоол. Сеіе — кит 
Кичиться — чванитися, бундючитися, пи¬ 

шатися, пиндючитися 
Кичливость — чвань, чванлйвість, чвань- 

ковйтість 
Кичливьій — чванлйвий, чванькуватий, бун- 

дючливий, чваньковйтии 
Кишечний — кишковий 
Кишка — кйшка. — Прямая кишка — кутня 

кйшка, кутнйця, гузнянка. — Киш¬ 
кою — ключем, нйзкою 

Кишмишь, Уіііз уіпіГега аригепа — кишмйш 

Кишнець, рос. Согіапбгит заііуит Ь. — 
коляндра, ^олендра 

Кишініе— кищіння 
Кишіть— кишіти, комашйтися 
Кій — кйй, кийок, ґирлйґа (в чабанів) 
Кіевь, кіевлянинь, ка, кіевскій — Кйїв, ки¬ 

янин, киянка, київський 
Кладбище— кладовйще, гробовйще, гроб- 

кй, могилкй, кладвище, цвйнтарь, 
церковйще, (старе) — погребище 

Кладбищенскій — кладвищанський, цвйн- 
тарний 

Кладений — 1) кладе(я)ний, покладе(я)ний; 
2) валашеиий, вйхолостаний 

Кладень — підвалина , 
Кладовая — комора, (здр.) — комірка, комір- 

чйна, спіжарня, шпйхлір, 
Кладчикь — кладільник, кладій 
Кладь — скарб 
Кладь — 1) кладь, вага; 2) кладка 
Кланяться — кланятися, (у)вклонятися. — 

Кланяться чімь — дарувати що 
Клапань — хлйпавка, хлипець, кляпка. — Сь 

клапанами — хлипкбваний 
Кларнеть — кларнет 
Классическій — класичний 
Классифицировать — класифікувати 
Классньїй — 1) класовйй, клясовйй, 2) ран- 

Говйй ( 
Классь — 1) відділ, розділ; 2) клас, кляса; 

3) стан, ранг(г)а 
Класть, ся — 1) класти, ся, покладати; 

2) нестйся (про кури); 3) валашати, 
викладати; 4) цінувати, класти ці¬ 
ну — Класть на щетахь — викладати 
на рахівнйці, кйдати на рахівнйці. — 
вдасть земньїе поклони — бйти зем¬ 
ні поклони 

Клеваніе — клювання, клюкання, дзюбан¬ 
ня, дзьобання 

Клевать, ся — клювати, ся, дзюбати, дзьо¬ 
бати, клюкати 

Клевачь — оскад, оскарда 
Клеверь, рос. ТгіГоІіиш—кашка, конюш(ч)й- 

на. — Клеверь красний, Т. ргаїепзе 
їй. — конюшина, івасщ, в’язиль, дят- 
ловйна, троян, трой-зілля. — К. бі¬ 
льш, Т. герепз Ь. — хрещатий барві¬ 
нок, хрестики, лйшки , , 

Клевета — наклеп, обмова, покліп, поговір 
Клеветать — клепати, наклепувати, обмов¬ 

ляти 
Клеветникь, ца — обмбвця, поклепник, ця, 

навбдник,цр , , 
Клевреть — приспішник, прибічник, похлі- 

бець , 
Клевцьі — зубці (в борони) 
Клевь — клювання 
Клегтаніе — клекіт, клектання 
Клегтать — клекотати, буркотати 
Клееватьій — (ґ)клеюватии, липкйй 
Клеевой — (ґ)клейовйй, карукбвий 
Клееніе — клеїння, каручіння 
Клеенка — церата, вощанка 
Клеенчатьій — цератовий 
Клей — клей, ґлей, клейстер (з борошна), 

ліспа (з житного борошна) — Сто¬ 
лярний, рьібій клей — карюк, карук 
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Клейкій — клейкий, липкий, держкйй, бе¬ 
ручкий 

Клейкость — клейкість, липкість 
Клеильщикь, ца — клеїльник, каручник 
Клейменіе — значіння, таврування, штем- 

пування 
Клейменньїй — значений, таврований, 

штемпбваний 
Клеймить — значити, таврувати, штемпу- 

вати 
Клеймо—клейнб, знак, тавро, штемп. — (Зна¬ 

ки на вухах в овець): притьмб —, 
скісок \, поротина | , стрілка V, 
кулька О, єрлець > або <, вйщик 
( , пічка |_, сороча лапка /|\ , під¬ 
різка, (підрізують пів уха); (у птиць) 
— поротина 

Клейстерь — клейстер, піспа 
Клеить, ся — клеїти, ся, каручити, ся 
Клекь — 1) жабур, жабуриння; 2) гультяй¬ 

ство, поганці 
Клень,рос. Асег ріаіапоісіез Б. — клен, (в 

піснях) — клен-древо, (здр.) — кленок, 
(деревина) — кленина. — Клень ні- 
мецкій, А. Рзеисіоріаіапиз Б. — явір 

Клепало — д. Било 1 
Клепать — клепати 
Клепка — 1) клепання; 2) клепка 
Клесть, клестовка, пт. Бохіа сигуігозіга — 

кривоніс 
Клецка — галушка 
Клешня, СЬеІа — клешня, (мн.) — клешні 

(У рака) 
Клещакь, ком. РогГісиїа — шй(і)павка 
Клещевипа, рос. Ктсіпиз соттипіз Б. — 

рай-дерево, дрислйвий біб 
Клещеногій — клишоногий, чевернбгий 
Клещи — кліщі, обценьки, рак, (дерев’яні) 

лещата 
Клещинець; рос. Агит тасиїаіит Б. — ко¬ 

зяча борода 
Клещь, ком. Асогиз гєсііуіуцз — кліщ 
Кликаніе — клйкання, гукання 
Кликать — клйкати, гукати 
Кликаться — перегукуватися 
Кликуша — криклйвиця, причйнна, наві- 

жена, навісна, біснувата 
Кликь — крик, гук, гукання 
Климать — климат, підсоння 
Клинить — 1) клинщовати, клинувати; 

2) плішйти, заплішувати 
Клннокь— 1) клинець, клйнчик, плішка, 

заплішка; 2) лізко, залізко (шаблі) 
Клинообразньїй — клинуватий, клинцюва¬ 

тий 
Клинцовать — клинцювати 
Клинчатьій — клинуватий 
Клинь— клйн, (залізний) — глоба, (для ко¬ 

нопачення) — глобня, (деревляний) 
— заплішка, плішка , 

Клирикь — клйрик, причетник, кундій 
Клирось — крйлас 
Клирь — клир 
Клистирь — промйвка; леватйва 
Клиторь, анат. Сіііог — семеник, качка, 

скоботень, пйпоть 
Кличанинь —гучбк, клцкач 
Кличка — прізвище, прізвисько 

Кличь — поклик, клич 
Клобукь — каптур, (а власне) — намітка 

(чернеча) 
Клокастьій — кудлатий, пелехатий 
Клокатить — кудлати, кудовчити, патлати 
Клокотаніе — клекіт, клекотіння 
Клокотать — клекотіти, булькотіти 
Клокь — пук, жмут, жмутик, пасмо, (во¬ 

лосся) — чуб, пелех, (у запорожців) 
— оселедець, (з сіна на вилах) — 
навйлок, навйльник, навйлля, шма¬ 
ток, клапоть, (здр.) — клаптик 

Клонить, ся— 1) хилйти, нахиляти, гнути, 
ся, схиляти, ся. — Кь чему зто кло- 
пится? — до чого воно йде (або 
йдеться?); 2) наближатися 

Клопець, рос. АІесІогоІорЬиз сгізіа §а11і — 
бубовнйк, брязгітка, конопляних, 
липчйця 

Клоповій — блощйчий 
Клоповникь, рос. Бебит раїи^іге Б. — 

багно, болотних,головолім 
Клопь, ком. Сігпех—блошйця.—Безкрилий 

древесньні клопь, РуггЬосогіз аріегиз 
— ковалик 

Клоть — галка, яблуко 
Клохтаніе — квоктання 
Клохтать — квоктати 
Клохтунья — квочка 
Клочекь — шматок, жмутик, чубок, клап¬ 

тик. — Клочки — клочча 
Клубить, ся — клуботати, ся, вйхорити, ся 
Клубника, рос. Рга§агіа соїііпа ЬоПепзіз — 

полунйця, полунйці 
Клубниковка — полунйцівка 
Клубничникь — полунйшник 
Клубиичньїй — полунйцевий, полунйшний 
Клубньїй — клубковйй, клубовйи 
Клубь — 1) клубок; 2) клуб, клюб 
Клумба — грядка (квіток) 
Клуша — і) пт. Согуиз топесіиіа — гал¬ 

ка, (зо.)— галич.; 2) кврчка 
Кльї — 1) (і)йкли; 2) пазурі, острогй (у 

півнів) 
Кльїкастьій — (і)иклйстий, (і)икластий, 

(і)иклатий 
Кльїкь — (і)йкра, (мн.) — (і)йкли 
Клітка — 1) клітка, (для свійської птиці) — 

коєць куча, (для свиней) — куча, 
саж; 2) (в тканйні) — карта, гратка, 
кратка , 

Кліточка — кліточка, комірка 
Клітчатка, анат. Теїа сеііиіоза — пліва. — 

К. подкожная — ніздря 
Клітчатьіґі — картатий, картацький, 

к(г)ратчатий, к(ґ)ратчастий 
Кліть— комора, комірка, комірчйна, хй- 

жа, хйжка 
Клювь, Козігигп ауіит — дзюб, дзьоб 
Клюка— 1) костур, (загострецний) — ключ¬ 

ка, (з булавою) — ковінька, дру(ю)- 
чок; 2) кочерга, коцюба (залізна на 
заводах); (гірн.) — ожог 

Клюква, рос. Уассіпіит охусоссиз Б., Оху- 
соссиз раїизігіз Регз. — журавйна, 
клюква 

Клюковатьій — ключкуватий, карлючку¬ 
ватий 
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Клюковньїй — журавйнний, журахвйний 
Ключевина — мочар (від непроточного 

джерела) 
Ключевои — 1) ключовйй, від ключа; 

2) джереловий, джерельний, кринйш- 
ний 

Ключица, анат. Сіауісиїа — дужка, пере- 
пело 

Ключшікь — клюшник, шахв(ф)арь 
Ключница — клюшниця 
Ключь — 1) ключ, (здр.)—ключик; 2) джере¬ 

ло, жерелб, (здр.) — джерельце, жи¬ 
вець, криничбвинаід. Источникь. — 
Бить ключемь — джерелом бйти, рй- 
нути. — Кипіть ключемь — клекотіти. 
— Богатьій ключами — джерелистий 

Ключь трава, рос. Заіуіа аеіЬіоріз І.. — 
ведмеже ухо, дивина, бабки, ран¬ 
ник 

Клякса — плйма 
Клянчить — канючити, морочйти 
Кляпикь — книп, книпець 
Клнпоносьій — плесконбсий 
Кляпцьі — лабети, самолов, ступйця 
Кляпь — затичка, цурка. — Кляпь тебі вь 

роть — цить! зась! щоб тобі заці¬ 
пило 

Кляпьшіь — застіжка, шпонька 
Клясть — клястй, проклинати 
Клясться — присягати, ся, заприсягати, ся, 

клястйся, Богом с(ь)відчитися, біг- 
матися г 

Клятва — 1) клятьба, прйсяга, божіння; 
2) проклін, прокльон 

Клятвенно — під прйсягою, за прйсягою, 
присягаючись 

Клятвенньїй — присяжний, під прйсягою 
Клятвопреступленіе — кривопрйсяга 
Клятвопреступникь, ца — кривоприсяжник, 

ця,кривоприсяжця 
Кляуза — кляуза, каверза; карлючка 
Кявузить — крутйти, коверзувати 
Кляузникь — крутій, крутарь, коверзун, 

карлючник 
Кляча, клячонка — шкапа, шкапйна, 

шкапіка, патйка, хабета, шов- 
ляга 

Книга — кнйга, кнйжка. — Книга для чтенія 
— чйтанка.—К. метрическая—метри¬ 
ка. — К. поминальная — граматка. — 
К. родословная — кнйга родоводу 

Книгопечатаніе — друкування 
Книгопечатникь — друкарь 
Книгопечатня — друкарня . 
Книгопродавець — книгарь 
Книгопродавческій — книгарський 
Книгохранилище — книгозбірня 
Книжечка — книжчйна 
Книжечка, книжица — кнйжечко 
Книжище — книжйще, книжйсько 
Книжникь — 1) учений, кнйжник; 2) кни- 

гарь 
Книжньїи — книжковий. — Книжная лавка, 

книжньїй магазинь — книгарня 
Кнопка — гвіздок, ц(ь)в’яшок, кнопка 
Кнутикь — батіжок 
Кнутище — батожйще, батура, батуга, ба- 

тюга 

Кнутовище— пужално, пужально, пужало; 
бичйсько 

Кнуть — батіг, пуга, (довгий) — бич, бату- 
а, (довгий, чередників або ча- 
анський) — байдара, гарапник, (ко¬ 
зацький, або для карання через 
ката) — нагай, ка, малахйй, канчук, 
карбач 

Княгиня — 1) княгйня; 2) молода, (на ве¬ 
сільному обряді) — княгйня 

Княжекь, рос. Аіга^епе аїріпа Б. — в’юнець 
Княжсника, княжсница — шведська малй- 

на, КиЬиз агс,ііси$ Ь. 
Княженіе— 1) князівство, князство; 2) кня¬ 

зювання 
Княжсски — по князськи, по князському, 

по княжому ( 
Княжескій — князський, князівський, кня- 

жецький, княжий, князів 
Княжество — князівство, князство 
Княжествовать, княжить — князювати, кня¬ 

жити 
Княжій — княжрй 
Княжна — князівна 
Князекь— 1) князик, князько, княжа, кня¬ 

зя, княгня, князятко; 2) птах Рагиз 
ша)ог — сйкір (р. сйкору) 

Князь— 1) князь; 2) молодіш, (при весіль- 
ному,обряді) — князь; 3) гребінь (на 
покрівлі); 4) верхній брус на брамі 

Ко — до 
Кобель, кобелекь — пес, песик (самець) 
Кобенить — корчити 
Кобениться — корчитися, викривлятися, 

кривйтися 
Кобець, пт. Раїсо аріуогиз — кібець 
Кобузь, пт. Раїсо ру£аг§из — канюк 
Кобила, кобьілица — 1) кобйла, (здр.) — ко- 

бйлка, кобильчйна, (при табуні) — 
стадниця, (що не була ще жереб¬ 
ною) — лошйця; 2) кобйла (дошка, 
на котрій катували) 

Кобьілій — кобйлячий 
Кобилка — 1) кобйлка, кобильчйна; 2) ко- 

бйлка (в муз. інструменті); 3) бі- 
лик (у кушнірів); 4) кобйлка, місток 
(грудна кістка у птиць); 5) ком. 
Сісаба — кобйлка, коник 

Кобилятина — конйна, кобйлятина, кобй- 
лина 

Кобьісь — вигран, дрймба 
Кованець—гак, (здр.)—гачок (рибальський) 
Кованіе — кування 
Кований — к^тий, кований 
Коварньїй — підступний, лукавий, хйтрий, 

облудний,зрадлйвии 
Коварсуво — лукавство, хйтрош), облуда, 

підступ, (частіше мн.) — підступи , 
Коварствовать — лукавити, лукавнувати, 

хитрувати 
Ковать — кувати, (коней) — підковувати, 

(про комах) — тріщати, с(ь)вірчати 
Ковачество — ковальство, ковалювання 
Ковачь — коваль 
Коверкдть — корчити, кривйти, мняти; ка¬ 

лічити, нівечити, псувати 
Коверкаться — викривлятися, кривйтися 



Коверникь 161 Козленокь 

Коверникь, ца — килимник, килимниця, 
килімнйк, ця, коцарь, коцарка, ко- 
верник, ця 

Коверкьій, ковровьій — килимовий, коцар- 
ний,коверний 

Коверь — килим, коць, ковер, кобер, (здр.) — 
килимок, кили(і)мець, кооерець, (з 
цупкої вовни) — верета, веретка 

Ковка — кування, (коней) — підковування 
Ковкій— ковнйй, ковальний 
Ковкость — ковальніеть 
Коврига — хліб (круглий), бухан, (здр.) — бу¬ 

ханець; скиба, скйбка, шматок (хлі¬ 
ба) 

Коврижка— П д. Коврига (здр.); 2) пірник, 
(на меду) — медянйк, медівнйк 

Ковчегь — 1) д. Кивоть; 2) корабель, ков¬ 
чег Ноів, 

Ковшикь — ківшик, корячок 
Ковшь — ківш, коряк , 
Ковь, (частіше мн!) ковьі — підступ, під¬ 

ступи, лукавство. — Строить ковьі 
— підкопуватись під кого, чигати на 
кого, лиху думку мати , 

Ковьіль, рос. Зііра реппаїа Ь. — кійло, ко¬ 
вила, шовкова трава, тйрса 

Ковьіляніе — шкандибання 
Ковьілять — шкандибати, шкатульгати, ко¬ 

ливати 
Ковьіряніе — колупання 
Ковьірять — колупати, копирсати, корпа- 

ти,колисати, човпати 
Когда—колй, як.—Когда-бьі—колй-б, як-бй, 

коб. — Когда бьі то ни бьіло — абй-ко- 
лй, колй припаде. — Когда либо, ко¬ 
гда нибудь — коли-небудь, абй колй. 
— Когда-то — колйсь, колйсь-то. — 
Когда же — а як. — Когда еще—ще як 

Когдашній — колишній 
Коготь — кіготь, кіхоть, пазур, пазюр, 

(здр^) — кіх(г)тик, пазюрчик 
Когтистьіи — кігтйстий, пазу(ю)рйстий 
Кое-гд’ь — де-де, де-не-де, де-не-десь, по¬ 

декуди, місцями. — Кое-какой — якйй 
небудь, аби-якйй, сякйй-такйй, якйй- 
такйй. — Кое какь — абй-як, як не¬ 
будь, сяк так, так-сяк. — Кое когда 
— колй не колй, де-колй, в рядй-го- 
ди. — Кое-кто—де-хто, хтось. — Кое- 
куда —де-кудй, абй-кудй. — Кое-что, 
кое-что — де-що, аби-що, дещиця, 
абйщиця, щось. — Кое-чего — де¬ 
чого, абй-чогб 

Кожа — 1) шкура, шкіра, (иноді) кожа, 
(здр.) — шкурка, шкірка. — Частйни 
шкури: (верхня) — лйчко, (середня) 
—зажйвок, (спідня) —- ніздря. — Змін¬ 
ная кожа (після линяння) — лино¬ 
вище, линовисько. — Сьіромятная ко¬ 
жа — сирйця, сирець. — Не вйчинена 
абб хоч вйчинена та з вовною або 
шерстю: (ягняча) — смушок, (з мерт- 
ворожденого ягняти) — вйпороток, 
вйпорток, (з того, що перелітува¬ 
ло) — переліток, (овеча) — линтварь, 
(козлова) — козлйна, козлятина, (з 
дохлої вівці, облізла! — голйця, (ко¬ 
ров’яча) — яловича, (кінська) — шка¬ 

пова, шкаповина, (з старої вівці) — 
старйця. — Вйчинена для обув’я або 
на які вироби: товар, (з телят або 
лошат) — опойок, (годовиків) — габе- 
лок, вйросток, (волова) — юхта, (кін¬ 
ська) — шкапова, шкапйна. — Зроб¬ 
лений з такої шкури: опойковий, 
вйростковий, юхтовий, шкаповий. 
— Частйни вйчиненої шкури: (від 
хвоста) — хоз, (дальше до голови) — 
підпередова, передова, (на шиї) — 
ошййок, (під горлом) — підгбрля, 
(між рогами) — зарізок, (під черевом), 
—поли, (товста на підошви)—ремінь. 
— У шевців сі частини зовуться 
ще так, починаючи від хвоста: хоз, 
клубова, середня, пахвиста, передо¬ 
ва, ошййок. — Шматок старої шку¬ 
ри — шкурат, шкураток, шкурлат. — 
Сдирать кожу — білувати; 2) шкурка, 
кожушок, лушпайка, лушпйна, (зб.) 
— лушпйння 

Кожаньїй — шкуратяний, шкурянйй, шкіря- 
нйй, (як із якої шкури — юхтовий, 
шкаповий і д. Кожа 

Кожевенньїй — чинбарський, гарбарський. 
— Кожевенное деревцо, рос. КЬиз 
Соїіпиз Ь. — рай дерево, скомпія, шев¬ 
ське дерево 

Кожевниісь — чинбарь, кожум’яка, гарбарь 
Кожевничать — чинбарю(у)вати, гарбарю- 

вати 
Кожевническій, кожевничій — чинбарський, 

гарбарський 
Кожевничество — чинбарство, гарбарство 
Кожевня — гарбарня 
Кожемяка — кожум’яка, мнець 
КОжица — 1) шкурка (верхня частина шку¬ 

ри), лйчко; 2) шкурка, шкурочка, 
плівка ' 

Кожний — шкурний, шкірний 
Кожура, кожурина, кожурка — шкурка, ко¬ 

жушок і д. сл. Кожа 2 
Кожуристьш — товстокорий, грубошкурий 
Коза — 1) коза, (здр.) — кізка, кізонька. — 

Дикая коза — сайгак, сугак (степова); 
2) козли (ноші у мулярів); 3) не- 
дожинки 

Козачка — 1) козачка (жінка або дівчина 
козацького стану); 2) чепіга (в плу¬ 
зі) 

Козелець, рос. $сог/опега Ьиіпіііз Ь. — 
ранник,ужівник 

Козель— 1) цап, козел, (вивалашаний) — 
порч; 2) козлйна, козлятина, коз¬ 
лова шкура 

Козельи рожки, рос. Вібепз Ігірагіііа Ь. — 
реп’яшкй, собачі реп’яшкй, череда, 
причепа, стрілкй 

Козельникь, рос.Тапасеїиш уиі^аге Ь. — 
пйжмо, наврбтич, прйворотень, ко¬ 
ровай, наворбтень 

Козица — кізка, кізонька 
Козій — козячий, козяний, козйний, ’козй- 

нячий 
Козка — кізка, кізонька 
Козленокь — козеня, цапеня, козля, козя 

(р. козяти) 
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Козлина 162 Колесо 

Козлина — д. Козель 2 
Козлиньїй — козлячий, козловий, цапиний, 

цаповий 
Козлить — кози дерти (погано і верескли¬ 

во с(ь)півати) 
Козлиться — котитися 
Козловня — хабатарня (де чинять козли¬ 

ну і вироблюють сап’ян) 
Козловая борода, рос. Тга§оро§оп ргаїеп- 

5ІЗ Ь. — козелець, козельки, козельці 
Козльї — козли, кобильнйця (на котрій пи¬ 

лять дрова), стелюги, ришт (у бон¬ 
дарів) 

Козльї — передок (у екипажа) 
Козлятина — козлина, козлятина 
Кознь, (частіше мн.) Козни — д. Ковь 
Козодой, пт. Саргіши1§и5 Еигораеиз — ле- 

лик, леряк, сцлюха, дремлюга 
Козочка — кізка, кізонька 
Козуля, Сегуиз саргеоіиз — сарна 
Козьіристьій — козйрний 
Козьірка — 1) козиряння; 2) козирь (м. р). 
Козирнуть — козирнути, покозиряти, зай- 

тй з козиря 
Козирь —• 1) козирь, (той, що сьвітить) — 

с(ь)вітка.—Открьівать козирь—с(ь)ві- 
тйти. — Свои козьіри (гра) — віз, ві¬ 
зок; 2) козирь, жвавий, с(ь)міливий 

Козирять — 1) козиряти, ходйти з козиря, 
заходити з козиря; 2) лаяти, коое- 
нйти, коренйти 

Козюля, козюлька — д. Змій 
Козявка — куз(ь)ка, комашка 
Козьеподобньїй — козуватий 
Кой, кая, кое — якйй, котрйй 
Койка — 1) ліжко (висюче на кораблях}; 

2) піл (або) тапчан (замість ліжка); 
3) тачка 

Кока — кбко (яйце) 
Кокать, ся, кокнуть, ся — 1) ударити, ся, 

бйти, ся; 2) товкати, навбитки бй- 
ти, ся (крашанками на Великодних 
с(ь)в’ятах) 

Кокетка — кокетка, придзиґльбванка, джен- 
джурйха, дженджурйста, манірни¬ 
ця 

Кокетливий — дженджурйстий, манірний 
Кокетничать, кокетсувовать — кокетувати, 

маніритися, бісики,підпускати, пу¬ 
скати, лицятися, умізгуватися, хизу¬ 
ватися , 

Кокетство — манірність, лицяння 
Коклюха — веретено, веретенце 
Коклюшь — кашлюк, коклюш, кйгили 
Коковать — кувати, кукукати 
Коконь — бсклеп, бпрядь; замоток, гніз¬ 

дечко, капшучок 
Кокотать — сокотати, цокотати 
Кокотки — щйколотки (на пальцях) 
Кокотка — кокотка, хльорка, повія, шльбн- 

дра, курва 
Кокотунь, кокотунья — сокотун, цокотун, 

ха 
Кокошить — лупйти, лупцювати 
Кокошникь — кибалка (або очіпок) (у мо¬ 

сковок) 
Кокошь — квочка 

Коксовать — перепалювати земляне вугіл¬ 
ля 

Коксь — кокус (перепалене земляне вугіл¬ 
ля) 

Коксунь — порода качки, Апа$ сіуреаіа 
Кокушечій — зозулячий 
Кокушка, пт. Сиси1и$ сапогия — зозуля, 

(здр.) — зозулька, зозуленька, зозу¬ 
лечка 

Кокуиіникь—зозулин.—Кокушкииьі сапож- 
ки, башмачки, рос. Сургіресііит Саі- 
сеоіих Ь. — жовті зозульки, черевйч- 
ки, зозулині черевйчки. — Кокушки- 
ньі слезки, рос. ОгсЬіз ІаііГоІіа Ь. — 
зозулині рушничкй, любка, любжа. 
О. шііііапя Ь. — зозульки, зозулині 
сльбзки, любка, любки 

Колба — 1} риба Сургіпиз §оЬіо — піскарь; 
2) банька (скляна, глиняна або ме- 
тальова, з прямою шййкою), колба 

Колбаса — ковбаса 
Колбасникь, ца — ковбасник, ця 
Колбасньїй — ковбасний 
Колдовство — ворожіння, чари, чаклуван¬ 

ня 
Колдунникь, рос. Ьусоробіит сіауаіит Ь. 

— дереза 
Колдунница, колдунова трава, колдуха, 

рос. Сігсаеа Іиіеііапа Ь. — відьмине 
зілля, осот 1 

Колдуновь —.чарівників, чарівнйцькцй, 
відьмаків, відьмацький, чаклунів, 
характерників, характерницький, 
знахаревий 

Колдунь — чаклун, ворожбйт, чарівнйк, 
характерник, відьмак, відьмар 

Колдуньинь — відьмин, чаклівнйчин, зна- 
харчин ' 

Колдунья — чаклівнйця, відьма, ворожка 
Колеоаніе — 1) колихання, хитання, ко¬ 

ливання; 2) вагання, непевність 
Колебать, ся — 1) колихати, ся, хитати, ся, 

коливати, ся, гойдати, ся, маяти, ся, 
хилитати, ся; 2) вагати, ся, ватувати, 
ся, варувати, ся 

Колеблющіися — д. Зьібкій 1 
Колеватьій — жортскйй, твердйй, цупкйй, 

шкарубкйй (про шкури) 
Колеистьіи — коліїстий 
Коленкоровий — перкалевий 
Коленкорь — перкаль 
Колесить — 1) кодувати; 2) говорйти на 

здогад, орати на об’їздку 
Колесишко — колісце, коліща, -тко 
Колесникь, колесовина — колія 
Колесникь — коліснйк, колодій, стельмах 
Колесница — коліснйця 
Колесньїй — коліснйй, коловйй. — Колесная 

мазь — коломазь 
Колесо— колесо, коло, (здр.) — колісце, ко¬ 

ліща, -тко. — Зубчатое колесо—паль¬ 
цьове, палешне колесо. — Маховое 
колесо—гончак (у млині).—Наливное 
к. — корчак, (маленьке) — медведик. 
— Подливное,.подошвеннос, почвен- 
ное.к.— підспідник, підсубійок, під- 
субійник. — Шлифовальное к.—точй- 



Колесовой 163 Колотушка 

ло. — Колесо счастія — фортуна, др- 
ля. — (4 колесі до воза) — стан коліс. 
Колесовать — колесувати (катувати 
на колесі) 

Колесовой — д. Колесньїй 
Колечко — перстеник, обідець, каблучка, 

обручка 
Колея — колія ' 
Колика — колька, (в животі) — завійна, за¬ 

війниця, (в кишках) — соняшниці, 
(в пальцях від холоду) — зашпари, 
(в ухах) — стрикання, цурування 

Колировать — колірувати, очкувати 
Колировка — колірування, очкування 
Количественньїй — скільковйй, числовий, 

кількостний 
Количество — скількість, кількість, число, 

чисельність 
Колка — 1) колоння, штрикання, шпиган¬ 

ня; 2)рубання(напр. дров) 
Колкій — 1) кілкий (про дрова); 2) уразли¬ 

вий, колючий, ущіплйвий, шкуль- 
ний, дошкульний, шкулькйй 

Колко — уразлйво, ущіплйво, дошкульно, 
шкулько ' 

Колкость — 1) кілкість; 2) уразлйвість, 
ущіплйвість, дошкульність, шкуль- 
кість 

Коллегіальньїй — колєґійний, колегіальний 
Коллегія — колегія 
Коллективньїй — гуртовйй,колєктйвний 
Коллекція — збір, збірка, колекція 
Коллодіюмь, СоГІосНшп— спаюн, колодій 
Коловращатель — вертйлець 
Колобокь — 1) буханець, колобак; 2) го¬ 

ловка 
Колобродить — колобродити, брбїти, вере¬ 

мія крутйти 
Коловороть — свердел, свердло (колово¬ 

ротне) , 
Коловратньїй — 1,) коловоротний; 2) змін¬ 

ний, перемінний, непевний, неста¬ 
течний 

Коловращеніе — кружання, кодування, 
кружляння 

Коловои, коловьій — 1) кілковий; 2) тичнйй 
Колода — 1) колода, пень (одрубанийї; 

2) корйто, жолоб (зроблені з колоди); 
3) домовйна, труна (видовбана з 
колоди). — Колода верхняя и нижняя 
у дверей — гловень і поріг; 4) (часті¬ 
ше) колодка—дйби, (здр.)—дйбки, ди- 
бйці, диб’ята, скрипиці, скрипйця, 
колода, (частіше) — колодки, гусак; 
5) колодка (дуже довга с(ь)вічка, 
що зас(ь)вічується в піст); 6) колода, 
талія 

Колодезньїй — колодязний, кринйшний 
Колодезь, (частіше) колодець — колодязь, 

кринйця,кернйця 
Колодка — 1) колодка і т. д. — д. Колода 

(здр.); 2) копйл, копилб, (зб.) — копйл- 
ля,колодка 

Колодникь — в’язень, арештант 
Колозень — улик, колодка, борть 
Колоколенка — дзвінйчка 
Колоколенньїй — дзвінйчний 

Колоколь — дзвін, (здр.) — дзвінок, дзво¬ 
ник, дзвоничок, (поб.) — дзвонйще, 
дзвоняка, (мн.) — дзвони 

Колокольникь, колокольщикь — дзвіннйк, 
дзвонолій, дзвоняр 

Колокольньїй—дзвоновйй. — Колокольньїй 
мастерь — д. Колокольщикь 

Колокольня — дзвінйця, (здр.)—дзвінйчка 
Колокольчатьій — дзвінчастий, дзвінкува¬ 

тий 
Колокольчики, рос. — 1) Сатрапиіа Ь. —дзві- 

ночки, дзвінкй, дзвіночок, дзво¬ 
ники; 2) Ациііе^іа уці^агіз Ь. — го- 
лубкй, дзвіночки, орлики, оксамйт. — 
Колокольчики павилишньїе, поведич- 
ньіе,у?ос. Сопуоіуиіиз Ь. — берізка 
повшка, павутйця 

Колокольчикь — дзвоник, дзвінок, дзвони- 
чок. — Колокольчикь полевой, луго- 
вой, лісной, рос. Сатрапиіа §1оте- 
гаїа Ь. — сказйтник, скучень, скуч- 
ник,страхополох 

Колокь — кілок, кілочок 
Колольщикь — колій, коляр 
Коломазь — коломазь 
Коломинка — каламайка 
Колонизаторь — осадчий, осадець, колоні¬ 

затор 
Колонизація — осадництво, колонізація 
Колонизировать — осажувати, осадати, ко¬ 

лонізувати 
Колонисть — колонйст, (із перших) — осад¬ 

чий 
Колоніальний — колоніальний 
Колонія — колонія, осада, слобода 
Колонна — 1) колона, стовб, стовп, слуп; 

2) батова (в козацькому війську) 
Колорить — колорйт, барвність 
Колосистий — колосйстий, (про просо)—во- 

лотйстий 
Колоситься — колосйтися, викидати колос 
Колосникь — 1) рос. Еіутиз агепагіиз Ь. — 

колосняк, дйкии ячмінь; 2) колос- 
нйк, рушт 

Колесница, рос. ЗіасЬуз Ь. — чистець, 
чис(т)няк, счйсток, жабрій 

Колосньїй — колосовйй 
Колосовать — гарманити, гарманувати 
Колоссальность— величезність, колосаль¬ 

ність 
Колоссальньїй — величезний, колосальний 
Колось — колос, (здр.) — колосок, колосо¬ 

чок (жита, пшениці), (проса) — волот, 
волоть, (здр.) — волоток, волоточок, 
(поб.)—волотйще, волотяка. (зб.)—во- 
лоття, (на ниві після жнив) — бкид 

Колосяной — колосовйй 
Колотило — калатало, калатайло, клепало, 

стукало, стукачка, торохкавка 
Колотить — бйти, колотйти 
Колотіе, колотье — колоття 
Колоткій — вибоїстий, грудкуватий, хряп- 

кйй 
Колотовка — 1) копйстка; 2) плетуха, бре¬ 

хуха, слизькоязйка 
Колотушка — 1) д. Колотно; 2) довбня, дов¬ 

бешка; 3) стусан, штурханець 

п* 



Колотьірить 164 Коммерція 

Колотьірить— 1) крамарювати (дріб’язком); 
2) плести, брехати, брехні перено¬ 
сити 

Колотьірникь, колотьірь — брехун, брехач¬ 
ка, плетун, слизькоязйкии 

Колоть, ся — колоти, ся, шпигати, штрика¬ 
ти, штурхати 

Колотьба — 1) д. Колка; 2) бідування, 
злидні 

Колпакь — 1) ковпак; 2) телепень, тюхтій, 
роззява 

Колтунь, мед. Рііса Роїопіса — ковтун, 
ковтюх 

Колча, колченогій — клишоногий, кривий, 
кульгавий, кулявий 

Колчанньїй — сагайдаковий 
Колчань — сагайдак, сайдак 
Колченожить, колчить — шкандибати, шка- 

тульгати 
Коль — кіл, (здр.) — кілок, кілочок, (поб.) — 

коляка, (зо.) — кілля; пакіл, паля, (за¬ 
битий, щоб припинати) — прикіл, 
приколень, (дуже загострений) — 
гострокіл, (тонкий, невеличкий) — 
патик, патичок,(тонкий та висо¬ 
кий) — тичка, тичина, тичинка, (за- 
місць вил) — штиль, (в санках) — ро¬ 
жен, (з тину) — кіл, коляка, тини¬ 
на, (що до його прив’язують по- 
рон або пліт) — рало. — Посадить 
на коль — посадити, настромити на 
палю 

Кольїбель — 1) колиска, (здр.) — колисочка, 
колисонька, сповиточок, початки; 
2) родина, колиска 

Кольїбельньїй — колисковий 
Кольїмага — ридван, ковчег 
Кольїшекь — кілок, кілочок, (загнутий) — 

ключка 
Кольїшка — калачик, баранець (закрутка 

на новій вірьовці) 
Коль — як, коли 
Кольє — кілля, пакілля, тйчча 
Кольевой — кілковйй 
Кольми паче — тим паче, надто, тим біль¬ 

ше 
Кольнуть — кольнути,заколоти,шпигну¬ 

ти, штрикнути 
Кольцевой — 1) кільчатий; 2) перстеньбвий, 

каблучкбвий 
Кольцеобразньїй — кільчатий, каблучку- 

ватий ' 
Кольцо — 1) кільце, обід, каблучка, (заліз¬ 

не для скріпи) — рйхва, (у коси) — 
п’ятка; 2) перстінь, (здр.) — перстник, 
перстеник, каблучка, обручка. — 
Вінчальнеє, обручальнеє кольцо — 
обручка 

Кольчуга — панцер кільчастий, кольчуга 
Кольчужникь — панцерник 
Кольщикь — дроворуб 
Колінко — коліно 
Коліно, (мн.) коліни — 1) коліно, (мн.) — ко¬ 

ліна. — Вь коліно, по коліно — по ко¬ 
ліна. — На коліни, на коліняхь — на¬ 
вколішки, навколюшки, навколіш¬ 
ках; 2) (про рослини, про пісні) — 

коліно, (частіше) колінце, (про хлі¬ 
бові рослину) — колінце; 3) рід, ко¬ 
ліно, покоління 

Колінчатий — колінкуватий 
Коліть — 1) дубіти, дубнути, дерев’яніти; 

2) гйнути, дохнути, здихати 
Калюка, рос. Сагііпа уці^агіз Ь. — відкас- 

нйк 
Колючесть — колючість 
Колючій — колючий, колькйй, шпичакува¬ 

тий, остякуватий 
Колючка — 1) колючка, шпйчка; 2) рос. 

СапЗииз §аегіп. — будяк, драпач, 
чортополох, С. сгізриз Ь. — будяк, 
храбуст, С. пиіапз Ь. — будяки, ре¬ 
п'ях, реп’яхй 

Колюшка— 1) риба Оа$1его5іеи$ асиїеаіиз 
(рип§іІіи5) — колючка; 2) рос. Егуп- 
§іит ріапит Ь. — будячок, сйня ко¬ 
лючка, сйні колючкй, миколайки, 
миколаївці, микрлайчики, любка, 
любкй, переніс-зілля 

Коляда — коляда; колядування, колядки 
Колядовать — колядувати (на Різдв’яних 

с(ь)в’ятах), (а під Новий рік) — ще¬ 
друвати 

Коляска — коляса, коч 
Команда — команда, прйвід; загад. — По- 

жарная к. — вогнева сторожа 
Командировать — виправляти, вйправити, 

відряжати, відрядйти, командиру¬ 
вати, ординувати 

Командировка — відрядження, відрядка, 
командирування 

Командирь — командуючий, отаман, на¬ 
чальник 

Командованіе — прйвід, командування 
Командовать — командувати, старшинува¬ 

ти, начальникувати 
Комарій — комаровий, комарйний, кома- 

рячий 
Комаровь — комарів, комаревий 
Комарь, ком. Сиіех — комарь, (зб.) — ко¬ 

марня 
Комедіанть, ка — комедіант, ка, кумедій- 

ник, ця, кумедник, ця, штукарь, ка 
Комедія — 1) комедія. — Кукольная комедія 

— вертеп, кумедія; 2) кумедія, чудасія 
Комелекь — 1) комінок; 2) рос. ТЬІазрі аг- 

уепзе Ь. — вередник, волоскй, тала¬ 
бан, чорне ребро, дзвонець, гречйч- 
ка, білйця 

Комель — 1) прйкорень, окоренок, відземок, 
(товстий кінець деревини); 2) пічка 
(зв’язаний кінець у віника) 

Комета — комета, мітла, віха 
Комитеть — комітет 
Комическій — комічний, кумедний 
Комкать, скомкать — м’яти, мняти, зімня- 

ти, бгати, зібгати, жужмити, зжуж¬ 
мити 

Комковатьій — грудкуватий, грудуватий 
Комкомь — жужмом, жмуком, жмачкбм 
Комментарій — коментарь, тлумачення, 

з’ясування 
Комментаторь — коментатор, тлумач 
Коммерція — комерція, торг, гандель 
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Коммерческій — комерційний, торговий, 
торговельний, гандльовйй 

Комната, комнатка — покій, кімната, кім¬ 
натка, с(ь)вітлйця, с(ь)вітлйчка, 
хата, хатка, хатйна, горниця, гор¬ 
ничка. — Комнатьі — хатй, горниці, 
покої 

Комнатньїй — покойовий, хатній. — Комнат- 
ная дівка — покоївка. — Комнатньїй 
служитель — покойовий 

Комодь — комода , 
Компактний — стйслий, щільний, збйтий 
Компанейскій — товарйський, компаній¬ 

ський 
Компанія — товарйство, компанія, гурт 
Компаніонка — компаньйонка, товарйшка 
Компаньонь — компаньйон, товариш, 

спіл(ь)ник 
Комплексів — статура, штатула, будова 
Комплименть, частіше мн. комплиментьі — 

комплімент, мйлощі 
Компость — гноївня. — Компостная яма — 

гноярка, гноївня 
Компоть — узвар, звар 
Комь, комокь — грудка, грудочка, (тіста) 

— балабуха, галка, галушка, (глини 
замішаної) — вальок, (ниток, вовни) 
— жмут, (волосся збите) — ковтюх. 
— Сбиться вь комь — скімшйтися, 
склоччітися 

Комяга — каюк, душогубка 
Конаться — мірятися 
Конвенція — конвенція 
Конвой—конвой, варта. — Подь конвоемь 

— під вартою 
Конвоировать — конвоювати, вартувати 
Конвульсія — корчі, перелоги 
Конгломерать — зліпище, конгломерат 
Конгрессь — конгрес 
Кондиторская, кондиторь — пекарня, цукер¬ 

ня, пекарь, цукерник 
Коневина — конйна, конятина 
Коневій, ковевь — кінський. — К. лукь, рос. 

Теисгіит Зсогсііит Ь. — дйкий час- 
нйк, скордія. — К. щавель, рос. Яи- 
тех Ь. — кінський щавель, щавій 

Конекь— 1) коник, коничок, конйченько; 
2) лйжва, лйжви, скобзун, (костяні) 
— нарти; 3) комаха Огуїіиз — коник; 
4) риба 8упдпа1и$ Ьірросатриз — 
коник; 5) гребінь (в стрісі) 

Конець — 1) кінець, край; 2) (у шевців) — 
дратва.—Вконець,доконца—до краю, 
до останку, до решти, у пень, до 
щенту, по сам кінець. — Діло сь 
концомь — тай годі; решта й кінець. 
— Вь конці — в кінці, кінець (чого). 
— Концьі хоронить — кінці ховати. 
— Подь конець— накінці, наприко- 
неччі, напрйкінці, на сході, нарешті. 
— Сь конца вь конець — од краю до 
краю. — Приводить кь концу — до 
краю (кінця) доводити. — Туть тебі 
і конець — тут тобі й край, тут тобі 
й капут! — Хазовой конець — показ¬ 
ний кінець, край 

Конечно — авжеж, тавжеж, атож, певна 
річ, певне, запевне, звичайно, а якже 

Конечнрсть — кінцевість, конечність, кін¬ 
цівка 

Конечний — останній, кінцевий 
Конина — 1) конйна; 2) шкапйна 
Коннческій — конічний, стіжковйй, гостро¬ 

верхий 
Конклавь — конклав 
Конкордать — конкордат (угода з папою) 
Конкурсь—конкурс. — На конкурсь, конку- 

рируя — навпереваги, на перебій 
Конница — комонниця, кінниця, кіннота 
Конньїй — кінний, комонний. — Конньїй 

воинь — козак, комонник. — Конное 
ристалищс, конная скачка — біго- 
висько 

Коновникь, рос. ТгіГоІіит топіапит Ь. — 
в’язйль, івасик, куряча лапка, сорочі 
лапки, котики, каюшйна 

Коноводь — коновід, завідчйк 
Коновязь — 1) пута; 2) припін, конов’язь 
Конокрадство — конокрадство, крадіж ко¬ 

ней 
Конопатить — паклювати, глобйти, (замаз¬ 

кою) — шпаклювати 
Конопатьій — веснянкуватий 
Конопать— конопать, пакля, клочча 
Конопаченье — конопачення, паклювання, 

шпаклювання 
Конопель, конопля, (здр.) конопелька, рос. 

СаппаЬіх яаііуа Ь. — конопля, (часті¬ 
ше мн.) — коноплі, (здр.) — конопель¬ 
ки, (одна стеблина) — коноплйна. — 
Безсімянная конопля — плоскінь. — 
Сімянная конопля — матірка, (виті¬ 
пана) — прядиво, (збита) — клочча 

Конопельникь, рос. Еираіогіит саппаЬіпит 
Ь. — сідаш, сідач 

Конопляникь — підмет, (здр.) — підметець, 
коноплище, коноплисько 

Коноплянка — 1) пт. Ргіп£І11а Ііпагіа — ко- 
ноплик, коноплянка, макодзьоб; 
2) рос. Вісіепя Ігірагіііе Ь. — череда, 
стрілкгі, собачі реп’яхй, причепа, 
реп’яшкй 

Конопляний — конопляний. — Коноплянеє 
масло — сім’яна олія, сім’янйй олій 

Консилиумь — консйліум 
Консисторія — консисторія 
Консисторскій — консисторський 
Конскій — кінський, конячий. — Конскій во¬ 

лось — волосінь. — Конскій хвость, 
рос. Ециізеїит раїияіге Б. — круг- 
лйк, Е. Ьіетаїе еі 5у1уаіісиш Ь. — 
хвощ, Е. агуепзе Ь. — пестиші, польо¬ 
ва сосонка 

Конспекть — конспект, огляд 
Конспирировать — конспірувати 
Конституція — конституція, устав дер¬ 

жавний 
Континенть — суходіл, континент 
Контрабанда — пачкарство. — Заниматься 

контрабандо!*! — пачкарювати 
Контрабандний — пачкарський 
Контрабандисть — пачкарь, пачковоз 
Контрабась — контрабас, бас 
Контрактний — контрактовий 
Контрасть — супроти, контраст 
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Контрибуція — бкуп, данина, контрибуція 
Контродерь — контролір, повірник, пере¬ 

вірний 
Контролировагь — контролювати, повіряти, 

перевіряти 
Контурить — контузити, підбити, вдарити 

імпетом 
Конусньїй — конусовий , 
Конусообразньїй — конусовзірний, конусо- 

вйдний, стіжкуватий 
Конусь — конус, стіжок, кружіль 
Конфетьі — конфети, цукерки. — Кофетка 

— канфетка, цукерок, цукерочок 
Копфидеііціальньщ — таємний, конфіден¬ 

ційний, довірочний 
КоїкЬискація — конфіската 
Коїн жсковать — конфіскувати 
Конфузить, ся — соромити, ся, (в)стидати, 

ся, (червоніти) — пекти раків 
Конфузний, но — соромний, соромно, со¬ 

ром, ніяково 
Концентрическій — концентричний 
Концовьій — штуковйй, цільнйк 
Кончать, кончить, ся— 1) кінчати, ся, кін- 

чйти, скінчйти, ся, (про термін) — 
виходити; 2) упокоїтися, конати, 
кінчатися, сконати 

Кончикь — кінчик 
Кончица — кінець, упокоїння, сконання, 

кінчення 
Конь—кінь, (здр.)—коник, коничок, кониче¬ 

нько, коненя; (знев.) — шкапа, коняка; 
(з великою гривою) — гривань, патлач 

Конюхь — конюх, стайнйчий 
Конюшенньїй — стаєнний 
Конюшня — станя, стайня, стайнйця, кін- 

нйця, конюшня 
Коняковка, рос. Уісіа заііуа І. — вйка 
Координація — координація, співрядність 
Координировать — координувати 
Копа — мняло, макуха, мниха, лемішка, 

папуша, вайло 
Копальщикь — копач, копальник; грабарь 
Копанець — рівчак 
Копани — 1) копанйці (полозки у санок); 

2) корчі, пні (викопані з землі, де був 
ліс) 

Копаніе — копання 
Копань — копанка, сажавка 
Копать — копати 
Копаться — копатися, вовтузитися, шпор¬ 

татися, порпатися, бабратися (в 
рідкому) , 

Копеечка — копієчка, копійчйна 
Копеечньїй — копійчаний, копійковий 
Копейка — копійка 
Копейникь, копейщикь — пікинер (що з спй- 

сом) 
Копейньїй —• списовйй, піковий 
Копенка — копйчка 
Копснньїй — копйчний, в копйцях 
Коперь — 1) рос. АпеїЬшп егауеоіапз І.— 

кріп, укріп; 2) рос. Ьазегріїіит 1а- 
ІіГоІіит їй. — стародуб, лиходійна 
трава, волошнева трава 

Копетень, рос. Азагигп еигораеиш Ь. — ко- 
пйтник, копитняк, копитець, під- 
лйстник, підолішник, підгорішник 

Копилка — скарбнйчка,скарбонька, кар- 
навка 

Копярованіе, копировка — копіювання 
Копировать — копіювати, здіймати копію 
Копировщикь — копіїста 
Копить, ся — збивати, наховувати, прихо¬ 

вувати, тиснути копійку 
Копія — копія, випис 
Копка — копання 
Копкій — пухкйй, легкий до копання 
Копленіе — збирання, наховування 
Копка — 1) купа, (здр.) — купка; 2) (60 сно¬ 

пів) — копа, (здр.) — кіпка, (сіна) — 
копйця, коп’як, (здр.) — копйчка, 
коп’ячок, (на ЗО снопів) — полукіпок, 
(багато кіп) — кіпно, (що кдаде ко¬ 
пи) — копйлник 

Копотній, копотливьій — 1) млявий, маруд¬ 
ний, маруда; 2) морочливий 

Копоткость, копотливость — марудність 
Копотунь, копотунья — маруда 
Копоть — 1) сажа, кіпоть, кіптява; 2) смо¬ 

лярня, смолокурня, дігтярня 
Копошить, ся — ворушити, ся, ворохоби¬ 

тися 
Коптильня, коптЬлка — димарня, курня 
Коптити, ся — коптйти, димйти, задимляти, 

вудити, ся 
Копьітистьій — копитастий 
Копитний — копитовий 
Копьіто — копито, (роздвоєне) — ратиця, (у 

свині) — ракотиця, (сторчове) — кук¬ 
са 

Копьіто львнное, рос. АІсЬетіїїа уиі^агіз Ь. 
— прйворотень 

Копьітчатьій — копитуватий 
Копь — копальня, (глини) — глйнище, (вап¬ 

на) — вапнярка, вапнище, (солі),— со- 
лонйця, (вугілля) — шахта, (заліза) — 
рудня, рудокопня, рудокопи 

Копье — спис, копіє, піка 
Копьевище — ратище 
Копченіе — вудження 
Кора — кора, (чинити шкури) — здубиця, 

зубло. — Покриться корою—заскорй- 
ніти. — Ледяная кора — заледа 

Корабельний — кораблевий 
Корабельщикь — корабельник 
Корабль — корабель 
Коралловьій — коралевий, коральовий 
Коралль — кораль4 (мн.) — ко(а)рйлі 
Коралькй — коралі, намйсто 
Коргй — корга, шкарепа, відьма 
Кордегардія — буцегарня 
Кордонь — кордон , 
Коренастий — 1) коренйстий, корінчастий, 

корчастий; 2) присадкуватий, кре¬ 
мезний, крекотень , 

Кореневой, корневой — 1) коріневий, корін¬ 
ний, корчовйй; 2) коріньковий (з 
коріня) 

Кореннри — і) ґрунтовний, коріннйй; 2) пер- 
віс(т)ний, споконвічний. — Коренньїе 
жител и — тубо(і)льці. — Коренной раз- 
соль — ропа 

Корень — корінь, (здр.) — корінець, корінь- 
чик, (зо.) — коріння. —Корень волчій, 
бЬльїй, рос. Асопііиш Іусосіопигп 
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Іиіеит — ца^ь-зілля, царь-трава. — 
К. громовьш, рос. Азрага§из зуіуе- 
зігіз — шпарага, заячий холодок. — 
К. красньїи, рос. АпсЬиз оГГісіпаїіз 
Ь. — медуниця, краснокорінь, рум’ян- 
чик. — К. солодковьій, рос. ОІусиггЬі- 
га есЬіпаїа Ь. — солодкий корінь, 
вербець солодкий, солодець. — К. су¬ 
хотний, рос. Агилі тасиїаіиш Ь. — 
козяча борода. — К. царскій, рос. 
Ітрегаїопа ОзігиіЬіит Е. — царь- 
зілля, стародуб 

Коренякь — голобельний (кінь) . 
Корець — корець, коряк, (здр.) — кірчик, ко¬ 

рячок, ківш, ківшик 
Корешокь — 1) корінець, коріньчик; 2) (в 

оправі) — спинка 
Коржавить — коржавіти, шкарубити 
Коржавіть — коржавити, шкарубіти, шка¬ 

рубнути , 
Корзина, і^орзинка — кіш, кошик, кошіль, 

кошівка, (з соломи) — солом’яник, 
(з реміню, з лик) — козуб, козубня, 
козубенька, (з лози) — лозанйк, сту- 
га, стужка 

Корзинщикь — кошикарь 
Коринка, Раззиіае тіпогез уіііз уіпіГегае 

аругепае — коринка 
Корйстьій — товстокорий 
Корить — дорікати, докоряти 
Кориться — коритися, покорятися 
Корица, рос. Сіппатопит — цинамон 
Коричневий, коричний — цинамоновий, ци- 

намковии, рудоватий, рудуватий 
Корка — 1) (на рослині) — шку(ї)рка, шку(і)- 

рочка, лушпайка, лушпина, лушпин¬ 
ка, (зб.) — лушпиння; 2) (на хлібові) — 
шкоринка, скорина, скоринка, скі- 
рочка, (спідня) — спідка, спідняк 

Корма — керма, стерно, корма, гуза 
Кормежка — підживлення, годівля, підгодо¬ 

вування, (худоби) — попас, попасан- 
ня 

Кормилець— 1) годувальник, питимий, кор- 
мйтель; 2) добродій 

Кормилица — і) мамка; 2) питйма, году¬ 
вальниця; 3) добродійка, плекатар- 
ка 

Кормилицьінь — мамчин 
Кормило — стерно, демено, керма, (у плота) 

— трепло 
Кормить, ся — годувати, ся, кормйти, ся, 

харчувати, ся, живйти, ся, (дуже) — 
ситйти, (худобу в дорозі) — попасати 

Кормленіе — годування, жйвлення 
Кормь, кормля — 1) д. Кормежка; 2) харч, 

харчі, корм, покорм, (для худоби) — 
паша 

Кормньїй — 1) гладкйй, сйтий; 2) пашйстий 
Кормовище — вйпас, паша, пастівнйк, вй- 

гін 
Кормовое — харчове, харчові гроші 
Кормовой — 1) стерновйй; 2) харчовйй 
Кормчій — керманич, стернйк, стернйчий 
Корнать — обтинати, обчикрйжувати, (кри¬ 

ла птиці) — боркати 
Корневикь, корневище — коренйще 
Корнеплодньїи — коріннеплідний 

Корнеть — хорунжий, корнет 
Корнишокь— огірочок, пуп’янок 
Корноухій — карнаухий, шельмований 
Корньїй — кірний 
Коробейникь — коробочник,варяг 
Коробить, ся — жолобйти, шкарубити, ся, 

парчйти, ся, дубйти, ся, здуватися 
Коробка, коробь — коробка, короб, (з луба) 

— козуб, козубка, козубенька, (з 
кардону) — шабатура, шабатурка. —■ 
Наговориль сь три короба — набала¬ 
кав сім мішків гречаної вовни 

Корова — корова, (здр.) — корівка, корівонь¬ 
ка, бу(о)чуля. — Доииая корова — 
дійна. — Яловая корова — ялова, ялів¬ 
ка, яловйця, (зб). — ялівнйк, (через 
рік тільна) — передійка 

Коровенька— корівка, корівонька, корівчй- 
на, (мн.) — корівки, корівчата 

Коровій — коров’ячий 
Коровка божья, ком. Соссіпеїіа — сонечко 
Коровникь — корівнйк, короварня, ричків- 

ня, ричкарня; ялівник 
Коровница — керівниця, доїльниця, рйчка, 

доярка 
Короводь — танок, таночок 
Коровушка — коровиця 
Коровьякь, рос. УегЬазсит іЬарзит Ь. — 

коров як,дивина 
Коровья петрушка, рос. АпіЬгізсиз зуіуе- 

зігіз Н опт. — свербйгуз, бу гйла, бор- 
щівнйк 

Коровья трава, рос. Оашеїіпа заііуа Огапіг. — 
рйжій 

Королева — королева, краля; (жінка коро¬ 
ля) — королйха, королйця 

Королевина трава, рос. Ьарра та_)ог Сагіп. 
— дідовнйк, липух, реп’яхй 

Королевичь — королевич, короленко, коро¬ 
ля, короленя 

Королевна — королівна, (здр.) — королів- 
нонька 

Королевскій — королівський, королів 
Королевство — королівство 
Королевствовать — королювати 
Королевь — королів 
Королекь— 1) королик; 2) пт. Моїасіїїа ге- 

иіиз — королик; 3) д. Кроликь; 
)коралина, коралик 

Король — 1) король, (здр.) — королик; 
2) (в картах) — король; 3) поріг (в 
опусті) 

Корольки садовьіе, рос. Оарзісшп аппиш 
Ь. — стручковйй перець, перчйця 

Корольковьій — короликовий, кролйчий 
Коромисло— 1) коромисло, (у терезів) — 

бугай, (у колодязяї — журавель, (у 
дзвона) — ручка; 2) ком. ІлЬеІиІІа — 
бабка, (самчик) — бабич 

Корона — корона, вінець 
Коронний — коронний, державний 
Коронація, коронованіе — коронування 
Короновать, ся — коронувати, ся 
Короста, мед. ЗсаЬіез — короста, чухачка, 

чуханка 
Короставикь, рос. ЗсаЬіоза агуепзіз — ку- 

палка, наголоваток, огірчак, хри- 
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стбва палочка, повнякй, жовтіль- 
ниця 

Коростель, пт. Каїїиз сгех — деркач, (здр.) 
— деркачик 

Коростовьіи — коростявий 
Коросто кіль, коростЬть — коростявіти 
Коротать — коротати, калатати 
Коротенькій — коротенький, куценький 
Коротехонекь — коротісінькии 
Коротизна — короткість 
Коротить — коротити, в(у)корочати, в(у)ко- 

рбчувати, прикорочувати 
Короткій — 1) короткий, куций; 2) недале¬ 

кий; 3) недовгий; 4) блйзький 
Коротковатьій — коротковатий, покороткий 
Коротконогій — куцоногий, коротконогий 
Короткость — 1) короткість; 2) прйязнь 
Короткохвостий — куций, куцохвостий 
Короткошерстий — низькошерстний 
Короткошея — короткошиїй 
Коротьішка— 1) куцйна, кацавейка; 2) ку- 

цанчик, курдупель, котйгорошок, 
оцупок 

Короче — коротче, куціше; блйжче 
Корочунь — капат, смерть 
КороЬдь, ком. ВозІгісЬиз — короїд 
Корпія —- понйтчина, смиканйна,торочкй 
КорпЬть — сліпати, нйдіти 
Корректировать — коректувати, виправ¬ 

ляти 
Корректньїй, но — коректний, но 
Корректорь — коректор, вйправщик 
Корректура — коректа, коректура 
Корректурньїй — вйправщицький, коректур¬ 

ний 
Корреспонденть — допйсувач, допйсник, 

кореспондент 
Корреспонденція —допис, листування, ко¬ 

респонденція 
Корреспондировать—дотісувати, листува¬ 

тися (з ким) 
Корридорь — коридор, коритар, (вузенький) 

— суткй, суточкй 
Корсйрь—^ушкал, ушкуйник; корсар (мор¬ 

ський або річний ррзбійник) 
Корсеть — корсет, шнурівка, шнуровйці 
Корточки — почіпки, карачки. — На корточ- 

кахь — на почіпках, карачки 
Корча — корчі, перелоги 
Корчага — горщик (глиняний без вушка) 
Корчеваніе — корчування 
Корчевать — корчувати 
Корчемникь, ца — 1) коршмарь, шинкарь, 

ка; 2) коршемник, ця 
Корчемничать — коршмарювати, шинкарю¬ 

вати 
Корчемничество— П коршмарювання, шин¬ 

карювання; 2) корчемство 
Корченіе — корчіння 
Корчить, ся — 1) корчити, коцюбити, кан- 

дзюбити, кривйти; 2) корчити, удава¬ 
ти, строїти (з себе) 

Корчма — коршма, (здр.) — коршмйця, кор- 
шомка, шин(ь)к, шин(ь)ок 

Коршунь, пт. Раїсо тіїуцз — шуліка, шу¬ 
ляк, шульпіка — Коршунь курятникь, 
Мііуцз ге§а!із — каня, канюк 

Корьістньїй— 1) корйс(т)ний, пожйточний; 
2) корйс(т)ливий 

Користолюбець, користолюбивий — корй- 
с(т)ливий, користолюбний 

Корнстолюбіе — корйс(т)ливість, користо¬ 
любство 

Користь — корйсть, зиск, вжйток, прибу¬ 
ток 

Корито — корйто, (невелике) — ночви, но¬ 
човки, ваганй, варанкй 

Корь, мед. МогЬіІІі — кір (р. кору) 
Корюха, корюшка, риба Ваїто ерегіапиз — 

корюка 
Корявий — 1)кривйй,карячкуватий, кар¬ 

лючкуватий; 2) рябйй, дзюбатий, 
дзюбаний, таранкуватий, віспува¬ 
тий; 3) шкарубкйй, коржавий 

Коряга, коряжина — корч, корчі, ломака 
Коса — 1) коса, (здр.)—кіска, кісонька, (поб.) 

— косйще, косяра, (кінець коси) — 
чубрик, (знев.) — косйця, (дрібнень¬ 
ко заплетена) — дрібушки, дрібушеч¬ 
ки, (вінком) — джеґерелі; 2) (у коса¬ 
рів) — коса, (з граблями) — грабкй, 
коса з грабками, (без грабель) — го¬ 
ла коса. — Частини коси: (держак) — 
кісся, (частина коси коло держака) 
— п’ятка, (кільце) — наперсток, (клин) 
— пасклин, плішка. — Нашла коса 
на камень — трапила коса на камінь; 
3) (Географічна) — коса, стрілка, 
ріг 

Косарь — 1) косарь; 2) колодій, колодач 
(ніж з довгою колодкою), косарь 
(кривий ніж); 3) паучок РЬа1ап§іит 
оріїіо — косарь 

Косатикь — 1) рос. Агогиз Саіатиз Ь. — 
аїр, татарське зілля, гав’яр; Ігіз 
Р^еисіасогиз Ь. — косйці, ужачкй, 
півник, болотні півники, рогоза, ле¬ 
пешняк; 2) Ьаріз сЬеІібопіиз — камі¬ 
нець ластівки; 3) любий, милий 

Косатка — 1) пт. Нігипбо ориз —ластівонь¬ 
ка; 2) зоол. БеІрНіпііз огса — мор¬ 
ська свиня; 3) лостівочка, ясочка, 
зіронька 

Косатникь, рос. Ь. — півники, косарі 
Косачь, пт. Теїгао Іеігіх — тетера, тетеря, 

тетерук, (самиця) — тетериця , 
Косвеннии, но — 1) скісний, косий, убічний, 

скісно, навскоси; 2) посередній (по¬ 
даток) 

Косилка — самоко(і)ска 
Косить, ся — 1) косити, ся; 2) косо диви¬ 

тися, бочйтися, скоса, з’укбса по¬ 
глядати 

Косица, косичка — кіска, косйця 
Космй — чуб, чупрйна. — Косми — патлі, 

кудла, пелехи 
Косматьій — 1) кошлатий, волохатий; 

2) патлатий, патлань, патлач, кудла¬ 
тий, волохатий, пелехатий 

КосматЬть — кошлатіти, кудлатіти, воло¬ 
хатіти, пелехатіти 

Космачь — патлань, патлач, кудлань, (про 
собаку) — кундель 

Космическіи — с(ь)вітовйй, космічний 
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Кофта — юпка, юпчина, (на хутрі) — кожу¬ 
шанка, хутрянка, кофта 

Коцевейка — куцйна, кацавейка 
Кочань — головка (капусти) 
Кочеванье — таборування, кочування 
Кочевать — таборувати, кочувати 
Кочевище, кочевье — таборище, кочовище, 

кочовйсько 
Кочевой — кочовйй, перехожий 
Кочегарь — кочегар 
Кочень — качан ( 
Коченіть — клякнути, дубіти 
Кочерга (залізна) — кочерга, (здр.) — коче¬ 

режка, (дерев’яна) — коцюба, (дер¬ 
жално) — кочержйлно, коцюбйлно, 
(пряма дерев’яна) — копйстка, бжій 

Кочерьіга, кочерьіжк^ — качан 
Кочеть, кочетокь — півень, (здр.) — півник, 

когут, когут, кугут 
Кочка — грудка, (зб.) — груда, груддя, купа, 

купина 
Кочкарникь — купина, (від кротів) — крото¬ 

вина, кертовйння 
Кочковатьій — грудоватий 
Кошелекь — 1) калйтка, капшук, (здр.) — 

капшучок, киса, гаман, (здр.) — 
гаманець, гаманбк, (в поясі) — че- 
рес, (здр.) — черешок; 2) рос. Сар- 
зеїіа Вигза разіогіз Моепсп. — ри- 
жуха, мішочди, гірчак, грйцики, 
зозульник, сірики, сухотник, чер- 
вйшник 

Кошель— 1) кошіль, кошик, кошівка; 2) ка¬ 
лита, калйтка; 3) (у млині) — кіш 

Кошельковьій — калиткбвий, гаманбвий, 
капшуковий 

Кошениль— 1) ком. Сосиз—червець; 2) кар- 
мазйн, манія, бакан 

Кошенильньїй— і) червцевий; 2) кармазй- 
новий, червчастий,,бакановий 

Кошеніе — кошення, косіння 
Коше(а)чій — котячий. — Кошечій глазь, 5і- 

Іех саІорЬіаїтоз—котяче око. — Коше- 
чій хвость, рос.: а) АтагапШз саи- 
баїиз Б. — д. Амаранть; б) Нірригіз Б. 
— хвостняк, сосонка. — Кошечье зо¬ 
лото, Міса аигаїа — котяче золото. — 
Кошсчья петрушка, рос. Сісиїа уіго- 

за Б. — бех, віха, вомйга 
Кошечка — кйцька, кйцьочка, кйця, кй- 

ценька, кицюнір кішечка 
Кошка —-1) кйцька, кішка; 2) котвиця, якір; 

3) рос. Айгітопіа Еираіогіит ]Ь. — 
парйло, парнйк, гладйшник, кішка, 
кожушка, лйпник, реп’яшкй 

Кошки — канчук, трійчатка 
Кошкодерь — котолуп 
Кошлокь — бобер (камчатський) 
Кошма — повсть, повстйна 
Кошница — кошик 
Кошуля — кожушанка 
Кошута — ланя і 
Кощунникь, ца — блюзнір, ка, блюзник, 

ця, богозневажцик, ця 
Коїцунство — блюзнірство, богозневага 
Коїцунскій — блюзнірський, богозневаж- 

ний 

Кощунствовать— блюзнйти, блюзнувати, 
зневажати Бога і с(ь)в’яті речі 

Краденое — крадене 
Краевой — краєвйй, крайній 
Краеугольньїй — наріжний, кутній 
Краешекь — кр.айок, крдєчок, кінчик 
Кража — крадіж, крадіжка, крадіжство, 

злодійство 
Край — 1) кррй, кінець, беріг, пруг, (посу¬ 

ди) — вінця, (судна) — облавок, (чого 
гострого) — руб, рубець; 2) край, 
країна, сторона, (здр.) — країнонька, 
сторононька, (чужа) — чужйна, (здр.) 
— чужинонька, (теплим) — вйрій, 
йрій ( 

Крайнє,— надто, навмір, через верх, над 
міру 

Крайній — 1) крайній, скрайній, останній. — 
По крайней мірі — принаймні, при- 
найменше, прецінь. — Крайняя плоть, 
анат. Ргаериііит — зал^па; 2) конеч¬ 
ний, надзвичайний, надмірний, че¬ 
рез верх 

Крайность — 1) крайність, скрута, приту- 
га, пригода, халепа, нужденність; 
2) надмірність 

Крамола — ворохобництво, колотнеча 
Крамольникь, ца — ворохобник, колот¬ 

ник, ця 
Крамольничій, крамольний — ворохобниць- 

кий, бунтарський, колотницький 
Крамповать — гремплювати (повну) 
Крань — 1) крант, рул(ь)ка, чіп; 2) (мех.) 

— лисиця, підвага, журавель 
Крапать — крапати, накрапати, капати 
Крапива, рос. ІМіса — кропива, И біоіса 

Б. — кропива жалюча, II. игепз — жи- 
гучка, жижка, жигавка, жалячка, 
жижуха 

Крапивникь, пт. Моїасіїїа Іго^іобіїез — кро¬ 
пивниця, кропив’янка, волове очко 

Крапивница — кропивниця, красуха 
Крапивньїй — кропив’яний. — К. малина, рос. 

Сизсиїа — повітиця, привітиця 
Крапина — 1) крапля, (здр.) — крапелька; 

2) крапка, капка, цятка 
Крапленьїй, крапчатий — крапчастий, кра- 

пелястий, цяткований 
Крапь — 1) крапки і д. Крапина 2; 2) рос. 

КиЬіа ііпсіогит Б. — марена 
Краса — краса, врода, урода 
Красавець — красень, красун, (здр.) — кра¬ 

сунчик 
Красавица — красуня, красовйця, кра- 

солйця 
Красивий, во — гарний, но, гожий, гоже, 

красний, но, (у)вродлйвий, красй- 
вий, красолйций, лепський, хоро¬ 
ший, ше, (порівн.) — гарніший, врод¬ 
ливіший, кращий, кращіший 

Красивіть — кращати, гарніти, гарнішати, 
кращішати 

Красильний — фарбарний, красйльний 
Красильня — фарб'ярня, фарбарня, кра- 

сйльня 
Красильщикь, ца — фарбар, ка, фарб’яр, 

ка, красйльник, ця 
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Красить, ся — 1) фарбувати, красити, ся, 
малювати, розмальовувати, (як 
якою фарбою) — білити, жовтити, зе¬ 
ленити, синити, червонити, чорни¬ 
ти і т. и.; 2) скрашати 

Краска — краска, фарба, барва, (для посу¬ 
ду) — машляк, (оіла)-побіль, (жовта) — 
жовтило, жовтка, жовто-жар, (кле¬ 
єва) — кольфарба, (червона)—червінка 

Красненькій — червоненький 
Краснехонекь — червонісінький 
Красніша — краска (в лиці, на виду); чер¬ 

вона пляма 
Красно— 1) червоно; 2)гбдяно,годйняно 

(про погоду); 3) красно, красномовно 
Краснооай, ка — балакун, ха, оалаклій, ка, 

щебетун, ха 
Краснобурьій — червонобурий 
Красноватьій — червонястий, червонуватий 
Краснозобка — димавка, димівка, Нігипбо 

гизііса 
Красноголовннкь, рос. 5ап§иізогЬа оГПсі- 

паїіз Ь. — родовик, сухозлотиця, 
ужаче зілля 

Краснолицьій—червоновидий, червонолиций 
Красноперка, риба Сургіпиз егуїгорйіЬаІ- 

тиз — краснопірка, краснопера 
Краснорожій — червонопикий 
Краснорічивьій — красномовний, красно¬ 

мовця, промовистий, проречистий 
КраснорЬчіе — красномовство 
Краснота — червоність 
Краснощекій — рум’яний, червонолиций 
Красньїй — 1) червоний; 2) гарний. — Крас¬ 

ная горка — проводи, провідна не¬ 
діля, веснянки, танки. — Красная дЬ- 
вица — красуня, дівчина гожа, крас¬ 
на. — Красцьій двори — двір, (а чор¬ 
ний) — задвірок. — Красньїе дни — яс¬ 
ні, щасливі дні. — Красньїй желЬз- 
някь — червона руда. — Красньїй 
зиі>рь — хутровий з(ь)вір. — Красньїй 
корень, рос. АпсЬиза ошсіпаїїз Ь. — 
медуниця, мединйшннк, краснокб- 
рінь, рум’янка, рум’янчик, воловий 
язйк, свинюшник. — Красньїй лісп — 
бір, (здр). — ббрик. — Красная рьіба 
— безкоста, хрящова. — Красное сол- 
ньішко — ясне, красне сонечко. — 
Красное словцо —- прикладне слівце, 
прйкладка, дотепне слівце. — Крас¬ 
ная строка — нова стрічка, новйй 
рядок. — Красньїй товарь — крамнйй 
товар. — Красньїй уголь—покуть, по¬ 
куття, (для молодих) — посад.—Крас¬ 
ний цвіти, рос, РЬазеоІиз шиШПогиз 
\Уі11б. — королів ц(ь)віт, червона ква¬ 
соля. — Красное крильцо — передній 
ґанок. — Красньїй хліби— пшенйця. 
— Красная изба — с(ь)віті)йця 

Красні,; !., ся — червоніти, красніти, рум’я¬ 
ніти, шарити, (про вогонь! — жеврі¬ 
ти, паленіти, (від сорому) — пектй 
раки 

Красоваться — красуватися, пишатися 
Красота — краса, врода, урода, (здр.) — 

врбдонька, ліпота, ладність, гожість, 
подоба 

Красотка — красуня, красбтка 
Красочньїй — красковйй, фарбовйй; мальов- 

нйчий 
Красть — красти, хапати, злодіячити 
Крається — крастися, скрадатися 
Кратерь — жерло, сопух, кратер 
Кратковременность — недовгочасність 
Краткій — короткий 
Кратковременньїй, но — недовгочасний, 

но, недовгий, го, за малу годйну 
Краткосрочньїй — на короткий термін 
Краткожизнеиньїй — недовговікии 
Краткость — короткість 
Крахмаль — крохмалі) , , 
Краше — краще, кращіше, ліпше, гарніше, 

(теж) — кращий, а і т. д. 
Крашенина — крашанйна, тяжйна 
Крашенинньїй — з крашанйни, з тяжйни 

зроблений, тяжйновий 
Крашеніе — красіння, фарбб(у)вання 
Краюха — окраєць, окраичик, цілушка 
Кредитивньїй — вірющий, вірчий, кредито¬ 

ваний 
КредитивьЛ— вірюща, вірча грамота, кре- 

дитйМ 
Кредитний—кредитовий. —Кредитнеє учре- 

жденіе — кредитовий заклад, кр. 
установа 

Кредитори — позичальник, кредитор 
Креднтовать — позивати (кому), боргувати, 

навіряти, на віру, набір давати 
Кредитоваться — поричати, ся (у кого), 

боргувати, на в(іру, набір брати 
Кредити — кредйт, віра, борг 
Крейсировать — кружати, кружляти 
Кремени, камінь 8і1ех руготасЬиз — кре¬ 

мінь ' 
Кремешеки — кремінець, креміньчик, (для 

гри) — крейма^, крем’ях 
Кремль — замок, кріпость, крем’янйця 
Кремневьій - кремінний ' 
Кремнеземи — кремінйця, іуземінка 
Кремнистьій — кремінйстии 
Кремняки — кремінець 
Кремневий ангндриди — ^ремінний двоокис 
Кремнекислота — кремінний квас 
Крендель — плетеник, калачик, рогаль, 

рогалик, (сухий) — с^щик 
Крендельщикн, ца — калаш(ч)ник, ця, бу- 

блишник, бублешниця, бублейниця 
Кренить — нахиляти на бік 
Крепи — крала, фльор 
Креповий — фльоровий 
Кресиво — кресало, крйця 
Кресло — крісло 
Кресси садовой, крессп-салать, рос. Ьері- 

сіішті заііуигп Ь.—жируха.—К. луговой, 
Сагбашіпе ргаїепзіз Ь. — болотна 
жируха 

Крестенка — полукіпок, (з 16 снопів) — шіс- 
надцятка’ 

Крестеци — 1) полукіпок (з 25 снопів); 
2) криж, крижі, пригузок, (про птиць) 
— купер, купро, куприк 

Крестики — хрестик, хрещик 
Крестильница — 1) хрестильниця, хрещаль- 

ниця, купеля; 2) ордань 
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Крестильньїй, крестинньїй — хрестинний, 
крижмовйй 

Крестиньї — хрестини, (на другий день 
гулянка) — похрестини 

Креститель — Хреститель 
Крестить, ся — 1) хрестити, ся, хрестом 

обводити; 2) хрестити, ся, охрести¬ 
ти, ся, у віру, у хрест уводити 

Крестникь, ца — хрещеник, похрес(т)ник, 
хрещениця, похрес(т)ниця 

Крестньїй — хрещений, хрес(т)ний.—Крест- 
ньій отець, крестная мать — хреще¬ 
ний батько, хрещена мати. — Крест- 
ньій брать, крестная сестра — брат, 
сестра по хресту. — Крестньїй ходь 
— процесія, (круг церкви) — обхо¬ 
дження, обхід з хрестами. — Крестное 
цілованіе — присяга на хресті 

Крестовая — церква архиєрейська 
Крестовидньїй, образний — хрещатий, хре¬ 

статий 
Крестовка — 1) лисиця, крижак; 2) (в кар¬ 

тах) — хрести, жир, жолуді; з) рос. 
СгисіапеГІа — дід, старець, крижів¬ 
ниця; 4) нічний метелик {РЬаІаепа) 

Крестовникь, рос. Зепесіо ІасоЬеа Ь., — 
мерковея, жовтоголбвник,свиріпа 

Крестовьій — жировий. — Крестовьій орать 
— названий брат, побратим. — Кресто¬ 
вая сестра — названа сестра, по¬ 
сестра 

Крестоносець — хрестонбс, крижак 
Крестообразно — навхрест, нахрест, охрест, 

вперехрест, перехрестям, хрест-нав¬ 
хрест 

Крестопоклонная неділя—середохрес(т)ний 
тиждень, хрестці, середохрестя 

Крестцовьій — крижовий, хрещатий, хре¬ 
статий 

Кресть — хрест, криж (католицький), фі¬ 
гура (на роздоріжжі), охрести (цер¬ 
ковні хрести з корогвами). — Ціло- 
вать кресть — присягати. — Хрести 
на могилах: з голубцями, (на могилі 
парубка)—з прапорцями, прапірками 

Крестьянинь, крестьянка — селянин, селян¬ 
ка, селюк, селючка. — Кріпостной 
крестьянинь, крестьянка — крі(е)пак, 
крі(е)пачка, підданець, підданка 

Крестьянскій — селянський, посполитий, 
(про кріпаків) — крі(е)пацьі$ий 

Крестьянство — селянство, поспільство; 
кріпацтво 

Кречеть, пт. Раїсо §угГа1со — кречет, біло- 
збр, білозорець; Раїсо Ьиі.ео — раріг 

Крещеніе— 1) хрещення, хрестіння; 2) во- 
дбхреща 

Крещенскій — орденський 
Крещеньїй — хрещений. — Крещеньїй 

єврей — вихрест 
Кривая — крива, кривуля 
Кривда — кривда, неправда 
Кривизна — кривина, крйвість, кривизна, 

кандзюоа 
Кривить, ся — кривити, ся, карлючити, ся. 

— Кривить душею — кривдити, лама¬ 
ти душу, брати гріха на душу, кри¬ 
вити душею 

Кривляться — кривйтися, викривлятися 
Криво — 1) криво; 2) неправдиво, непра¬ 

ведно, не по правді 
Кривобокій — кривобокий, кривоклубий 
Кривоватьій — кривенький 
Кривоглазьій — сліпоокий 
Криводушничать — кривити душею 
Криводушіе — криводушність 
Кривой — 1) кривий, скривлений; 2) (слі¬ 

пий на одне око) — одноокий 
Кривокь, пт. Наетаїорш о$Іга1е£и$ — мор¬ 

ська сорока 
Кривозубьій — кривозубий 
Криволинейньїй — кривульний 
Кривоногій — кривоногий, клишоногий 
Кривоносий — кривоносий, кривоніс 
Криворогій — криворогий, туркатий 
Криворукій — криворукий, криворучка 
Кривосудіе — кривдний суд 
Кривотолокь — крутій, крутяр 
Кривоустьій — криворотий, кривоустий 
Кривошея — кривошия, кривов’яза 
Кривулина — кривуля, карлючка 
Кривьть — калічіти на око 
Кризись — криза, крйзис, перелбмова хвйля 
Крикливость — крикливість, вересклйвість, 

галасливість 
Крикливий — крикливіш, галаслйвий, га- 

ласуватий, галатйн, ротатий, паще¬ 
куватий. — Крикливеє дитя — крйкса, 
пйскавка ' ' 

Крикнуть — крйкнути, гукнути, гуконути, 
(дуже) — зарепетувати, зйкнути, (від 
болю) — бикнути 

Крикунь, крикунья—крикун, -нка, горлань, 
горлач, пащекуй, -ха, верескун, -ха, 
галакало, галатйн, рева 

Крикь — крик, гук, покрик, (кількох голо¬ 
сів) — гукання, галас, галасування, 
вереск, (з плачем) — репет, репетуван¬ 
ня, лемент, (на рятунок) — гвалт; (го¬ 
роб’ячий) — ц(ь)вірінькання, (гусячий) 
— гегання, геготання, гелготання, 
(жаб’ячий) — крю(у)кання, кумкання, 
(журавлиний) — курлюкання, (кані) — 
кевкання,(курячий) — сокотання, 
квоктання, кудкудакання, (котячий) 
— нявкання, (лебедів) — ячання, (ле¬ 
лек) — клекіт, (овечий) — мекання, 
(ррлячий) — клекіт, (півнячий) — куку¬ 
рікання, (перепелячий) — підпідьом¬ 
кання, (а самиці) — рсававкання, (по¬ 
росячий) — квік, квікання, (с(ь)піву- 
чих птиць) — щебетання, (сорочий) — 
скрекотання, скрекотня, (ц(ь)вірку- 
нів) — ц(ь)вірчання, (чайки) — кигй- 
кання 

Кринь, рос. Ілііит сатіісіит Ь. — крин 
Крнсталлизація — кристалізація, кришта- 

лювання 
Кристаллизировать, ся — кристалізувати, 

кришталювати, ся, (про воду)—стріл- 
куватися 

Кристаллическій — кристалічний, кришта¬ 
левий 

Кристалль, Сгузіаііиз — кришталь, криш- 
тал, (один) — кришталйна, (льодо¬ 
вий) — скалка 



Кристальньїй 173 Крома 

Кристальньїй — кришталевий 
Критика — 1) критика, розбір; 2) осуда, по¬ 

говір 
Критиковать— 1) критикувати, розбирати; 

2) судити, ганити 
Критикь — 1) критик; 2) осудник, судй- 

с(ь)віт 
Критическій — у критичний; 2) осудливий, 

глумлйвии; 3) скрутний. — Критиче- 
скос положеніе — скрута, скрутне, 
критйчне становище 

Кричаиикь — гучбк, загбнщик 
Кричаніе — кричання, гукання 
Кричать —■ кричати, гукати, (дуже) — гала¬ 

сувати, репетувати, на пуп крича¬ 
ти, (з плачем) — лементувати, ревтй, 
(журливо з плачем) — скйглити, 
скймлити, (верескливо) — вере¬ 
щати, (на кого, сварячись) — гри¬ 
мати, гарю(й)кати. — Кричать ка- 
рауль — пробі кричати, ґва(л)вт кри¬ 
чати, ґвалтувати; (про ворони й ґа¬ 
ви) — крякати, кракати, крюкати, 
каркати, (про горобців) — ц(ь)вірінь- 
кати, (про гуси) — ґелґотати, ге¬ 
готати, ґеґати, (про жаби) — кумка¬ 
ти, крюкати, кря(а)кати, (про журав¬ 
лі) — курлюкати, курлйкати, (про 
индики) — куркати, белькотати, (про 
кози) — мекекати, (про кішки) — няв¬ 
кати, нявчати, (про качки) — кахка¬ 
ти, крякати, (про кречети) — курка¬ 
ти, (про лебеді) — ячати, (про ле¬ 
лек) — лелекати, клекотати, (про ор¬ 
лів) — клекотати, буркотати, (про 
перепелів) — підпідьомкати, (а сами¬ 
ці) — хававкати, (про півнів) — ку¬ 
курікати, (про поросята) — куві¬ 
кати, квічати, (про сороки) — скре¬ 
котати, скреготати, (про пугачів, сов 
та сичів) — пугати, (а сов і сичів 
ще) — нявкати, (про свині) — хро¬ 
кати, рохкати, вищати, (про чай¬ 
ки) — кигйкати, (про ц(ь)віркунів) — 
ц(ь)вірчати, ц(ь)віркотати, (про ку¬ 
ри) — сокотати, квоктати, кудкуда¬ 
кати 

Кровавить — крівавити 
Кровавникь, рос. Сопуаііагіа ро1у§опа1иш 

Ь. — крівавник, куп-зілля, ракові 
шййки, чемерйця, журавлйні стрюч- 
кй 

Кровавьій — крівавий 
Кровавьій цвЬть, рос. Тгораеоіиш та_іиз Ь. 

— красоля, красульки 
КровавЬть — крівавіти 
Кровать, кроватка — ліжко, ліжечко, по¬ 

стіль, постілонька, ліжнйця 
Кровельньїй — даховйй, покрівляний 
Кровельщикь — вкривальник, крйтник, 

(соломою) — пошивальник, вшиваль¬ 
ник, (гонтою) — гонтарь, (залізом) 
— бляхарь 

Кровеносньїй — кровоносний. — Кровенос- 
ньій сосудь — жила 

Кровинка — крівця, крапля крбви, кровин¬ 
ка 

Кровистьій — крівавистий, кровйстий 

Кровля — покрівл^, верх, да;с, стріха, 
(край) —,острішина, острішок 

Кровньїй — рідний, кревний. — Кров- 
ньія денежки, моє кровное — кріва- 
виця. — Кровная лошадь — завід- 
ськйй, племіннйй кінь. — Кровная 
нужда — нагла потреба. — Кровная 
обида —- тяжка образа 

Крововозвратньїй, -ная жила — кровйста 
жйла 

Кровожадничать — жадати крови 
Кровожаднмй — хйжий, кровожерний, 

кровожадний, кровожада 
Кровожадность — хйжість, кровожадність, 

хижацтво 
Кровомститель — кровомес(т)ник 
Кровомщеніе — крівава помста, крово- 

пбмста , 
Кровообращеніе — кровобіг, кровокружен- 

ня 
Кровопійство — кровопййство 
Кровопійца — кровопйй, кровопййця, жиро¬ 

їд, глитаи, павук, п явка 
Кровопролитіе— кровопролиття, різанйна 
Кровопролитний — крівавий 
Кровопусканіе — кровопускання 
КровосірЬситель — кррвомісник, крово- 

мішник, кровозмішник , 
КровосмЬшеніе — кровомютво, кровозмі¬ 

шення 
Кровососка, ком. НірроЬозса — кроворй- 

сень, НірроЬозса ериіпа — кліщ кін¬ 
ський 

Кровотеченіе—кровотеча, кровотіч. — Оста- 
новить кровотеченіе — затамувати, 
загамувати кров 

Кровоточний — кровотічний, кровото- 
чйвий 

Кровохлебка, рос. 5ап§иізогЬа оГГісіпаїіз 
Ь. — родовйк, сухозлбтиця, ужаче 
зілля 

Кровочистительнре — кровогін 
Кровь — 1) покрівля, дах; 2) покрбва, за¬ 

хист, притулок 
Кровь — 1) крів, кров, крівля, (здр.) — крів¬ 

ця, мазка, пасока, руда, юшка, (у 
жінок місячка) — краска. — Кровью 
нажитое — крівавиця. — Избить вь 
кровь—об’юшити.—Исгекь кровью— 
зійшов кров’ю, крівлею. 2) рід, плід, 
плем’я, порода, (зневажливо) — кодло 

Кровянистьій — крівавистий 
Кровяной — крів’янйр 
Кроеніе, кройка — крій (р. крою), крбїння, 

краяння 
Кроильщица — стільнйця 
Кроильщикь, ца — краяльник, ця 
Кроить — краяти, кроїти 
Кройщикь — д. Кроильщикь, 
Кроликовий — кролячий, кріликовий 
Кроликь, Ьериз сипісиїиз — кріль, король, 

(самиця) — крілйця, королйця, (здр.) 
— крілик, королик, трусь, (здр.) — 
трусик 

Крома — скйба, луста, байда, (хліба з 
краю) — окраєць, цілушка, (здр.) — 
скйбка, скйбочка, лустка, байдиця, 
окрайчик 





КрупнЬть 175 Кстати 

зерно) — дорідний, (про сіль) — дріб¬ 
частий. —Говорить крупно — говорити 
з серцем, гостро 

КрупнЬть — більшати 
Круподерня — драчка, крупорушка 
Крупчатка — питель, питльовйй млин; 

питльована мука 
Крупчатньїй — питльовйй 
Крупчатьій — крупнйстий 
Крупь (мед.) — крупа 
Крупяной — круп’яниц 
Кругенець — валах, скіп, заверне(я)ний 
Крутень — 1) вйхор; 2) водокрут, вир 
Крутизна — кр^ча, крутість 
Крутить, ся — крутйти, ся, вйти, ся, зви¬ 

вати, ся , 
Крутоберегій — крутоберегий, припічкува- 

тии 
Крутой — крутйй. —Крутой морозь—лютий 

мороз. — Круто повернуль— разом, 
раптом повернув 

Крутіть — крутіріати г 
Крученіе — крутіння, вертіння; сукання 
Кручина — журба 
Кручинить — завдавати жалю, журйти, кру- 

шйти 
Кручиниться, крушиться — журйтися 
Кручинньїй — журнйй, тужний, журлй- 

вий 
Крушеніе — розбиття, катастрофа, зруйну¬ 

вання, рострощення 
Крушина, рос. Кпатпиз саіЬаПіса Ь. — 

жостір, крушйна, хробост, жосте- 
лйна; К. гтап^иіа Ь. — крушйна, 
кручйна 

Крушинньїй — жостіровий, крушйновий 
Крушить — руйнувати, трощйти, розби¬ 

вати 
Крьіжовникь — аг(ґ)рус, аг(ґ)руст, аг- 

(ґ)рест, веприна, верпина 
Крьілатьій — крилатий, криластий 
Крьілечко — ґаночок, рундучок 
Крьілечньїй — танковий, рундуковий 
Крьіло — крило, (мн.) — крйла 
Крьільїшко — крйльце, крйлечко, криля, 

(мн.) — крилята, крилечка 
Крьільньїй — криловйй 
Крьільце — лопатка (у тварів) { 
Крьільцо — танок, танок, ганки, присінки, 

(верх над ганком) — піддашок, під- 
дашша, (без верху) — рундук 

Крьімчакь — крймець 
Крьіса, Миз гаКиз — пацюк, щур 
Крьісенокь — пацятко, щурик 
Крьіситься — виз(ь)вірятися (на кого) 
Крьісій — пацюковий, пацючий, щурячий 
Крьіть, ся — 1) крйти, ся, (в)укривати, ся, 

(хату снопами) — вшивати, (хво- 
остом) — півзити; 2) таїти, ся; 
) бйти, (у)вбивати, побивати (кар¬ 

тами) 
Крьіша — д. Кровля 
Крьішка — покришка, накришка, накрит¬ 

тя, (на діжу, бодню, труну.) — віко, 
(на улик) — палуба, покрівець, (на 
одежу) — верх, покрйва, покрйвка 

Крігіительньїй — кріпучий, зміцняючий 

Кріпить, ся — крі(е)пйти, ся, скрі(е)пля- 
ти, ся, зміцняти, ся , 

Кріпкій — міцнйй, цупкйй, крі(е)пкий, ду¬ 
жий, сильнйй. — Крьпкая водка — 
міцна горілка. — Кріпокь на ухо — 
не дочуває, глухенький. — Кріпкій 
сонь — міцнйй, твердйй сон 

Кріпко — крі(і)пко, міцно, цупко, твердо, 
дуже, здорово, тісно. — Кріпко на 
кріпко — дуже сйльно 

Кріпковатьій — кріпкенький, міцноватий 
Кріпкоголовьій (про коней) — твердоуз- 

дий, короткоуздий; твердоголовий 
Кріпколобьіи — твердолобий І 
Кріпнуть, -чать — кр(пшати, міцнішати, 

дужчдти, твердішати, тверднути, 
твердіти, тужавіти 

Кріпостной — 1) кріпос(т)нйй, замковйй, 
фортечний; 2) кріпацький, панщан¬ 
ний, панщанський, крі(е)пак, крі(е)- 
пачка, підданець, панщанин, пан- 
щанка. — КрІпостное право—панське 
право, кріпацтво. — КрІпостное со- 
стояніе — кріпацтво, панщина; 
3) кріпос(т)нйи (аку) 

Кріпость — 1) міць, міцнісуь, кріпота, 
твердість, твердота; кріпость, фор¬ 
теця, твердйня, замок; 3) кріпость 
(акт). — Купчая кріпость — купча кр. 
— Закладная к. — заставна, заставнйй 
лист . , 

Кріпче — кріпше, дужче, міцніше 
Кріпьішь — 1) дужак, дебелень, моцак, 

ґудз, ґудзок; 2) скнара, кремінь, 
жмикрут 

Крюковатьш — карлючкуватий, кривульча- 
тий, колінкуватий 

Крюкь, крючекь — так, гачок, крюк, крючок, 
(з двома або чотирма гачками) — ко- 
зулька, карлюка, карлючка, закар¬ 
лючка, ключ, клірчка (журавлів), 
(з булавою) — ковінька, (в одежі) — 
гаплйк, гапличок, дід і бабка, ко¬ 
ник і кобйлка, (коло дверей) — за¬ 
щіпка, (для три на струнах) — бійце. 
— Согнуть вь крюкь — в дуту зігну¬ 
ти. — Ввернуть крючекь — карлючку 
загнути 

Крючить, ся — 1) карлючити, ся, загина¬ 
ти, ся, козубити, ся, курчитися; 
2) утискати, угнітати 

Крючковатьій— 1) карлючкуватий, гачку¬ 
ватий; 2) причепа, причепливий 

Крючкотворець, крючкотворь — крючок, 
карлючка; крутій 

Крючкотворствовать — карлючки, закар¬ 
лючки, артикули тнути, загинати 

Кряжь — 1) окоренок, прйкорень, пень; 
2) пасмо, стяг (про гори); 3) г(ґ)рунт, 
шар, верства (землі) 

Крякать — крякати, кахкати 
Кряхтіть — кректати, крехтати 
Кстати — до речі, до діла, до, слова; на¬ 

руч, наручно, на руку ковінька. — Не 
кстати — не до речі, не до слова, не 
до діла, не до ладу, не до шмйги. — 
Кстати случиться — нагодйтися 



Ктиторь 176 Кулички 

Ктиторь — 1) фундатор (церкви); 2) тй- 
тарь, (помішник його) — підтитарій, 
підтитарний, (жінка) — титариха, 
(с(ин) — титаренко, (дочка) — тита¬ 
рівна 

Кто—хто. — Кто бьі ни білль—хто б не був. 
— Кто-нибудь, кто ни єсть, кто-либо 
— хто-небудь, абй-хто. — Кто-то — 
хтось. — Кого-тр — когось 

Ктому — до того, окрім, опріч того 
Кубариться — крутитися, клубком коти¬ 

тися , 
Кубарь — дзйга, вертілка. — Скатиться ку- 

баремь— котком, клубком покотити¬ 
ся; полетіти сторч, сторчака, бер¬ 
кицьнутися , 

Кубическій — кубічний 
Кубовастьій — банькатий, круглобокий 
Кубокь — кубок, повночка, пугарь, чарка 
Кубь — 1) лембик; 2) куб 
Кубьішечки, рос. тірЬаг Іиіеит ЗтіїЬ. 

Кутрпаеа Іиіеа — глечики жовті, 
жовте латаття, водяний мак, (квіт¬ 
ки) — бабки, (овоч) — збанок, збаноч- 
кй, (листя) — капелюші, (корінь) — 
товстун , 

Кубьішка — банька, діжечка 
Кубьішникь, рос. Суіізиз ЬіПогиз V Нег. — 

зіновать, дереза 
Кувшинньїй — глековий, ж(з)бановий 
Кувшинь, кувшинчикь — глек, глечик, гле¬ 

чичок, (широкий) — гладуш, гладу- 
щик, (круглобокий) — жбан, збан 

Кузьірканье — перекидання, переверти 
Кувьіркаться — перекидатися, переверта¬ 

тися, беркйцьнутися 
Кувьіркь — беркйць. — Кувьіркомь — бер- 

кйць, перекидьки, перевертом, сторч, 
сторчака 

Куда — кудй, куцою. — Куда-либо, -нибудь, 
ни єсть — куди-небудь, абй-куди. — 
Куда-то — кудйсь, десь 

Куда какь — дйво як, ач як! 
Кудахтанье — кудкудакання 
Кудахтать — кудкудакати 
Куделица, куд(ж)ель — куделя, куделиця, 

кужіль, (на гребіні) — мйчка, кукла 
Кудель-барашки, рос. Ргітиіа уєгіз Ь. — 

божі ручки, біла буквиця, медянйк, 
медяничкй, медянйк-зілля, сорочі 
лапки, котики, первбц(ь)віт, про¬ 
ліски, ключики, гадйнниця 

Кудерь, кудри — кучерь, кучері 
Кудесить — П чарувати, чаклувати, воро- 

жйти; 2) штукарити, брбїти, шуру- 
бурити 

Кудесникь, ца — 1) чарівнйк, ця, знахарь, 
ка, ворожбйт, ворожка; 2) штукарь, 
ка, галабурдник, ця 

Кудесьі — чари, знахарство і д. Волхованіе 
Кудреватьій — кучерявенький 
Кудрявець, рос. СЬепоробіит Воігуз І— 

марь 
Кудрявить — кучерявити,кучері звивати 
Кудрявчикь — кучерявчик 
Кудрявьій, во — кучерявий, во 
КудрявЬть — кучерявіти 

Кудряжка— кучерявчик, кучерявка 
Кузнецкій, -ческіи — ковальський 
Кузнецовь — ковалів 
Кузнець—коваль, (жінка) — ковалйха, (син) 

— коваленко, ковальчук, (дочка) — 
ковалівна 

Кузнечество — ковальство, ковалювання. — 
Заниматься кузнечествомь—ковалю¬ 
вати 

Кузнечикь, Сгуїіиз — коник, кобйлка; Теїі- 
гіх — коойлиця; Ьосизіа — трав’янйй 
коник 

Кузница — кузня, (мн.) — кузні 
Кузничньїй — кузнячий 
Кузовенька, кузовокь — кошик, козуб, ко¬ 

зубка, козубенька 
Кузовь — 1) д. Корзина; 2) ящик, кіш, ко¬ 

роб 
Кукань — 1) кукан, нанизка (для риби); 

2) нйзка, в’язка , 
Кукишь—дуля, фіна, фіга, хвйґа.—Давать, 

крутить кукишь — тйкати, давати, 
сукати дулі 

Кукла — ляля, лялька, лялечка 
Куклеванець — кукільван 
Куклина — лушпайкй, шабатурка 
Куковать — кувати, кукати 
Куколка — 1) лялечка, лялька; 2) Рира — 

лялечка, ляльочка, засклеп (в змі¬ 
нах комах), (у мурашок) — подушка, 
подушечка 

Куколц, рос. Ьоііит Іетиіепіит Ь. — ку¬ 
кіль і ЬусЬпіз біоіса Ос. — кукіль, 
куколйця, купальник, сліпак 

Кукольньїй — ляльковйй. — Кукольньїй 
театрь — вертеп, кумедія 

Куксить — терти очі, кулакй росйти 
Кукуруза, рос. 2еа. 2еа Мау$ Ь. — куку¬ 

рудза, пшенйчка, пшінка 
Кукушка, кукушечка, пт. Сисиїиз сапогиз 

— зозуля, зозулечка, зозуленька, 
зозулька 

Кукушечій — зозулячий 
Кукушкинь — зозулин 
Кукша (пт.) — камінничок, Зоїісоїа 
Кулага — кваша 
Кулакь — 1) кулак; 2) молот (у мулярів); 

3) паля, рало; 4) кулака (вроблені у 
млиновии вал); 5) глитай, жмйкрут, 
дерйлюд, доюн 

Кулгань — жбан, збан 
Кулдьїкать — белькотати, ґельготати (про 

индика) 
Кулебяка — пиріг з рибою 
Кулею»—кульок (з рогожки).—Попасть изь 

кулька вь рогожку — з дощу та під 
рйнву 

Кулига — 1) д. Куликь, особ, породи Зсо- 
Іорах Гоебоа; 2) зруб, паленйна, но¬ 
вина 

Куликало — випивайло, піяк, п’янюга 
Куликать — запивати 
Куликь, пт. Зсоїорах — кулйк, куличок 
Кулиса, кулисьі — лаштунки 
Куличій — куликовий 
Кулички: у черта на куличкахь — ка’зна 

де, у чорта в зубах 
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Куличь — паска, (висока) — папушник, 
баба 

Культепі — кукса (з переломаними паль¬ 
цями) 

Культивировать, культиваторь—культиву¬ 
вати; культурник,культиватор 

Культя, культявьш — 1) кікоть (рука або 
нога без всіх пальців); 2) оезпаль- 
кий, безпалько 

Культявіть — шкандибати, шки(а)тульга- 
ти, кульгати 

Кума — кума, кумонька, кумася, кумасень¬ 
ка, (жінка кумова батькам дитини) 
— пакумка 

Куманекь— кумась 
Куманика, кумашиха, рос. КиЬиз саезіиз Ь. 

— ожина, ожинник, чорниця 
Куманьковь — кумасів 
Кумачь — китайка 
Кумачньїй — китайчатий 
Куминь, кумушкинь — кумин, кумасин 
Кумирь — божок, йдол, иділ, бовван 
Кумиться — куматися 
Кумовство — кумство, кумівство 
Кумовь — кумів 
Кумушка — кумонька, кумася 
Кумь — кум, (здр.) — кумась, (мн,) — куми 

(прохані, стрічані і одкупні) 
Кумьісь — кумис 
Куна, куница, зоол. Мизіеіа — куниця, ку- 

на,куночка 
Куній — куничий, кунячий 
Кунять — куняти, окунів ловити 
Купало, рос. К.апипси1цз асгіз Ь. — козе¬ 

лець, дрібноц(ь)віт, жовтобрюшник, 
зілля од трйсці, терпй-біда 

Купальница — І) д. Купало; 2) рос. Тгоіііиз 
еигораеиз Ь. — вовча лапа, вовчий 
копит, прйкрит, волове око, волй- 
вочко 

Купальний — купаловий, купальний 
Купальня — купальня,лазенька 
Купальщикь, ца — купальник, ця 
Купаніе— купання, купанка 
Купать, ся — купати, ся 
Купель — купеля, хрестйльниця 
Купена, рор. СопуаІГагіа Ро1у§опаІит Ь. — 

купзілля, купйна, ракові шййки, 
чемерйця, натягач, одхасник 

Купець,— купець, кррмарь (дочка) — куп- 
цівна, крамарівна, (син) — крама¬ 
ренко, крамарчук 

Купеческій — купецький, крамарський 
Куиечество — купецтво, крамарство 
Купечествовать — купцювати, крамарю¬ 

вати 
Купина — кущ, крак, корч 
Купить—купйти. — Купленньїй — куплений, 

купований 
Куплеть— 1) (у віршах) — куплет, коліно; 

2) с(ь)півомовка , 
Купля — к^пля, купування, купівля 
Купно — вкупі, разом, гуртом, спільно 
Купньїй — спільний, гуртовйй 
Куполь — баня, маківка 
Купорить — затикати й засмолювати 
Купоросний — купервасовий, вітроголовий 
Купорось, Уіігіоіит — купервас, вітроголь. 

— Зелений, желізньїй, сапожньїй ку¬ 
порось. V. тагііз — купервас. — Мід¬ 
ний, синій купорось, V. соегиіеит — 
сйній камінь. — Більш, цинковий 
купорось, V. аІЬит — вітроголь, 
крймза , 

Купрь — купра, рідхвютя, куприк 
Купцовь — купців, купецький 
Купчая — купча 
Купчиха — купчйха, купчйця, крамарка 
Купчишка — крамарчук 
Купьірь, рос. Ап^еііса — дзенгель 
Купьірь красний, рос. Апігізсиз зуіуезігіз 

Нопт. — бугйла, борщівнйк, свербй- 
гуз, ганус , 

Куранти — дзиґарі (з музикою) 
Курбеть — дйбки, цапки 
Кургань — могйла, (межовий) — кілець, (з 

піску) — кучугура 
Кургузьій — куцци 
Куреніе — 1) куріння, палення; 2) курево, 

кадйло 
Куренньїй — куріннйй 
Куренокь — курча, курчатко, курченя, ку- 

ря, курятко, (мн.) — курчата, курче- 
нята , 

Курень — курінь 
Курилка — курецька кімната, курйльня 
Курило — гуляка, гультяй, гульвіса 
Курильница — кадильниця, кадйро 
Курильщикь, ца — курець, курій, ка, (з 

люльки) — люлешник, ця 
Куриньїй, курій — курячий 
Курительньїи — курильний, каднйй. — Ку- 

рительньїй табакь — тютюн, (здр.) — 
тютюнець. — Курительная трубка — 
люлька, (здр.)—люлечка.—Куритель- 
ное вещество — курево 

Курить, ся — 1) кадйти, ся, курйти, ся; 
2) (тютюн) — курйти, палйти, пйхкати, 
пахкати; 3) (горілку) — гнати, курй¬ 
ти, ся 

Курица — курка, к;уря, (здр.),— курочка, 
(ласк.) — куріпочка, куріпка, (галан- 
ська) — галанка, галаганка, (по-ди- 
тячи) — тютя; (йнші породи): волоха¬ 
та, пелехата, голошйя, чубата і др. 

Куричій—д. Куриньїй.—Куричья сліпота. — 
1) рос.: а) Капипсиїиз агуепзіз — ку¬ 
ряча сліпота; б) СЬеІісІопіит та)из 
Ь. — глекопар, глечкопар, гладиш¬ 
ник, гладешник, чистотіл, сіре зіл¬ 
ля, прозорник; в) СаІіЬа раїизігіз Ь. 
—латаття, калюжниця, попики; 2) мед. 
Мосіаі^іа — куряча сліпота 

Курликать — курлюкати, курлйкати 
Курникь — 1) пиріг (з курятиною); 2) кур- 

нйк (хлів), куча (в хаті), коєць 
Курноска — кйрпа, кирпата 
Курносьш — кирпатии 
Курной — курний, димнйй 
Курникать — мугйкати, жебоніти (гуртом) 
Куровникь, рос. ЕирЬогЬіа — молочай, мо- 

лочак 
Курокь — курок,зайчик 
Куролесничать — фіг(ґ)лювати, брбїти, шту¬ 

карювати, творйти чуда 
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Куролесникь, ца — ртукарник, ця, чудо¬ 
творець, чудасійник 

Куропатка, пт. Те(гао регсігіх — куріпка, 
(здр.) — куріпочка, куропатва, (ма¬ 
ле) — куріп я (р. куріп’яти) 

Куропаткинь, куропачіи — куріп’ячий 
КурослЬпникь, курослЬпь, рос. — а) Сотих 

зап§иіпеа Ь. —^свидина, свйдва, 
спиж, свидове дерево; б) Апа§а11із 
агуепзіз І... — курячі очки, куряча 
сліпота 

Куроцапь —■ курохват, куроцап 
Куртажний — факторський, факторовий 
Куртажь — факторбве, факторне 
Куртка — куртка, куцйна; кажанок 
Курушка — курево, (з смоли) — козубець, 

(з гуль на дереві) — скреп^ха 
Курчавка — кучерявка, кучерявочка 
Курчавьій, курчатьій — кучерявий 
КурчавЬть — кучерявіти 
Курчеватьій — кучерявенький 
Курьі — кури, (курей). — Строить курьі — 

бісики пускати; підлабузнюватися 
Курь-зелье, рос. Мегсигіаііз регеппіз Ь. — 

проліски, бажанна трава 
Курьезньїй — кумедний, чудасійний, кур¬ 

йозний г 
Курьезь — чудасія, кумедність, курйоз 
Курьерь — гонець (р. гінця), кур’єр 
Куря — 1) курча; 2) индича, индичатко 
Курятина — курятина 
Курятникь, ца — 1) курник; 2) куролапник, 

ця (що торгує); 3) курохват, куро¬ 
цап (рю краде); 4) рос. Саіеорзіз — 
жабрій, жабрик 

Курятньїй — курячий 
Курячій —д. Куриньїй. — Курячья трава, 

курячьн черевьі, рос. Зіеііагіа те- 
біа 8тііЬ. — мокрець, мокриця. — Ку¬ 
рячья сліпота, рос. Ьатішп ригри- 
гоит Ь. — шандра, красна кропйва 

Кусяка — 1) ком. Могбеїіа — щй(і)павка; 
2) кусяка, куслйвий, кусючий 

Кусаніе — кусання 
Кусать, ся — 1) кусати, ся, грйзти, ся. — . 

Кусаюіційся — куслйвий, кусючий; 
2) щи(і)пати, ся, пектй 

Кусковий — кусковйй 
Кусокь, кусочекь — кусок, кус, кусень, 

(поб.) — кусман, (здр.) — кусочок, шма¬ 
ток, шмат, шматочок, кавалок, ка- 
валочок, (землі)—скйба, (хліба) —скйб- 
ка, скйбочка, шматок, луста, луст- 
ка, лусточка, байда, окраєць, окрай¬ 
чик, (м’яса) — шматок, кусок, (дріб¬ 
ненько покраяного) — крйшеник, 
кришенйна, (чого крихкого) — дрі¬ 
бок, дрібочок, (сахару) — грудка, 
грудочка, (масла, каші, глини то¬ 
що) — грудка, (здр.) — грудочка, (поб.) 
—• грудомаха, (глини замішаної) — 
шнарунок, (паперу) — клаптик, (тка¬ 
нини) — клапоть, клаптик, шматй- 
на, (цільний) — штука, цільнйк, (про 
полотно) — сувій, сувійчик, (шкури) 
— шкурат, шкураток 

Кустарникь — чагарник, чагарь, чагарі, 
кущі, корчі, (в балці) — байрак 

Кустарний — чагарниковий, корчовйй. — 
Кустарний промьісель—дрібнйй, хат¬ 
ній промисел. — Кустарньїя изділія — 
хатні, домові вйроби, (про полот¬ 
но) — домоткане, домоткан, (про сук¬ 
но) — домодільне 

Кустарь — кустарь, хатній, дрібнйй про¬ 
мисловець 

Кустистьій — кущйстий, купчйстий, кор- 
чйстий, чистий, (про хліб і траву) — 
рунйстий 

Куститься — кущйтися, корчйтися, (про 
хліб і траву) — рунйтися 

Кустовой — кущовйй, кущастий 
Кусть — кущ, (здр.) — кущик, кошичок, 

корч,корчик, крак 
Кутать, ся — кутати, ся, об(за)гортати, ся, 

тушкувати, ся 
Кутежь — гульня, гульба, загра 
Кутейникь — книшохват, книшолап, куп- 

дій 
Кутерма— 1) д. Вьюга; 2) гармиа(і)дер, роз- 

гордіяш, шарварок, буча, колотня; 
3) риба 8а1то Іасизігіз — голова¬ 
тиця 

Кутило — гультяй, гуляка, гульвіса, чар- 
кодуй, заграй, бражник 

Кутить — 1) крутйти, вихруватії (про ві¬ 
тер): 2) гуляти, гультяювати, пйти- 
гуляти, курйти, бенкетувати, пі- 
ячити 

Кутникь — куча (курнйк під лавкою) 
Кутокь, анат. Сапіиз осиїі — куток, ку¬ 

точок 
Куть — 1) кут, куток (в хаті коло дверей); 

2) матня, гузйрь (невода) 
Кутья — коливо 
Кухарить — куховарити, кухарювати, ку- 

харити 
Кухарка — куховарка, кухарка 
Кухаркинь — куховарчин,кухарчин 
Кухмейстерь — кухмайстер, кухарь 
Кухня — кухня, пекарня 
Кухонний — кухенний, кухняний, пекар- 

няний 
Куча— 1) купа, (здр.) — купка, копйця, (хво¬ 

росту, лому) — валява, (буряків, 
огірків то-що) — бурт; 2) багато, сй- 
ла, тиск, навал 

Кучеляба, рос. 8ігусЬпоз ї^их уотіса Ь. — 
цимбуха 

Кучерская — маштарня, фурманська 
Кучерской — візнйчий, фурманський, маш- 

талірський 
Кучерь — візнйк, фурман, поганяйло, по¬ 

гонич, машталір 
Кучить, ся— 1) згромажувати, ся, купчити, 

ся, скуплювати, ся; 2) кучити, до¬ 
кучати, набридати 

Кучища — кучугура 
Кушакь — пояс, пас, ремінь, (на гроші) — 

черес 
Кушаніе — їда, їдіння, їдження, смакуван¬ 

ня 
Кушанье — страва, потрава, їжа, їство, 

їда, наїдки, (варене) — варево, варе¬ 
не, (печене) — печеня, печйсте, пече- 
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не, (скоромне)—скоромина, скором¬ 
не, (пісне) — піснйна, пісне. —Де-які 
страви на Україні: біґус (капуста 
з свининою), брйндзя (сир з ове¬ 
чого молока), буцик (або) буцики 
(галушки або варениці, смажені на 
маслі), вареники, вар(а)енйці (шма¬ 
точки тіста з маслом і сметаною), 
галушкй, голубці (каша, часом з 
м’ясом, загорнута в капустяне 
листя), затірка, катлама (коржі в 
баранячому смальці), груця (ячмін¬ 
на каша з горохом), кваша (соло- 
жене тісто з грушками або кали¬ 
ною), кутя (пшениця зварена з ме¬ 
довою ситою або коливо на С(ь)в’ят- 
вечір), лемішка (запарене гречане 
борошно), локшина (різане тонень¬ 
ко тісто), макорженики (різані яб¬ 
лука, спечені в яйцях), мамалйґа 
(з кукурузяного борошна), орішки 
(пальчики з тіста на смальці), пам¬ 
пушки, гречаники, лежні, пенцак 
(каша з цілих ячмінних крупів), по- 
строма (сушена на сонці баранина), 
путря (рідка лемішка), рябко (з 
пшона з м’ясом), тетеря (з гречаної 
муки з пшоном, з олією), утрібки 
(солянка з печінок і тельбухів), 
шарпанйна (пшенишне тісто з 
юшкою з тарані або чабака), шйй- 

ник (з ракових шийок), шуликй, 
(коржики з маком і медовою ситою), 
шупоня (горох з пшоняною кашою) 

Кутать — їсти, живйтися, хліба-соли вжи¬ 
вати, споживати. — Кутайте! — жи¬ 
віться, живітесь, трапезуйте; при- 
зволяйтесь 

Кушачньїй — поясовий 
Кушетка — канапка, канапея (мняка) 
Кушурь, рос. Бсігриз — осітняг 
Куща — намет, курінь, катряга. — Праздішкь 

кущей (у жидів) — к^чки 
Куяки — тилягй 
Кь — до, на, під, к, ік. — Кь востоку, кь 

западу, кь сіреру, кь югу — на схід, 
на захід, на північ, на південь. — Кь 
вечеру — над вечір, до вечера. — Р Р» оьгать кь Богу — удаватися до 
Бога. — Идтп кь кому — ітй до кого. — 
Любовь кь людямь — любов до лю¬ 
дей. — Идеть кь лицу — до лиця, лй- 
чить. — Пригласить кь обіду—запро- 
сйти на обід. — Приговорить кь смер- 
ти — засудйти на смерть. — Кь со- 
жалінію — на жаль. — Кь стьіду — на 
сором, на встид. — Кь концу — під кі¬ 
нець, на кінець. — Переміниться кь 
лучшему — змінйтись на краще, на 
ліпше. — Кь нему, кь ней —до нього, 
до неї. — Кь чему клонится — до 
чого йдеться 

л. 
Лабазникь — 1) мучнйк, борошняник; 2) рос. 

Зрігаеа ІЛтагіа Б. — бузина болотна, 
медуниця, гірбшник, огірбшник, 
кашка, жаб’ячі конопельки 

Лабазня, лабазь — крамнйця з мукою, комо¬ 
ра, шпихлір 

Лабзиться — ластитися, лащитися, лабузи- 
тися, підлабузнюватися, підсипа¬ 
тися 

Лава — 1) лава, гамула; 2) кладка; 3) жи- 
вйй міст 

Лавина — снігова лава, лавйна, ледозвал 
Лавировать — керуватися, викеровувати, 

спринцувати (в грі в м’яча), лавіру¬ 
вати 

Лавка — 1) лава„лавка, лавонька, (рухо¬ 
ма) — ослін, ослінець, ослінчик; 
2) крамнйця, крамарня, склеп.—Книж¬ 
ная лавка — книгарня 

Лавочникь, ця — крамар(ь), ка, (зневажли¬ 
во) — крамарчук 

Лавочниковь, давочницьінь — крамарський, 
крамарів, крамарчин 

Лавочньїй — крамнйи, крамськйй, кра- 
мовйй 

Лаврь, рос. Баигиз побіїіз Б. — лавр, лав- 
рина. — Пожинать, собирать лаврьі 
— слави заживати, залучати, добу¬ 
вати 

Лавровьій — лавровий 
Лавчонка — крамнйчка 
Лагерньїй — таборовий, обозний 

Лагерь — табор, кіш, обоз, стан, стано- 
висько, (місце, де був табор) — табо- 
рйще. — Стать, расположиться лаге- 
ремь — табором, кошем, обозом ста¬ 
ти, отаборитися 

Лагуна, мн. лагуньї — лиман, намул 
Лагунка — мазнйця 
Ладань — ладан, кадйло. — На ладань дьі- 

шеть — на Божій дорозі, на тонку 
пряде, (шуткуючи) — три чйсниці до 
смерти 

Ладить, ся — лагодити, ся, ладнати, ся, 
ладити, ся, лаштувати, ся, решту- 
вати, ся; єднати, ся, згожуватися, 
годйтися, умовлятися. — Діло ла- 
дится—справа налагожується. — Онь 
со всіми ладить — він зо всіма в доб¬ 
рій злагоді. — Не ладить между со¬ 
бою — між нйми нелагода 

Ладно — 1) лагідно, в ладу, в злдгоді, у 
згоді; 2) добре, гаразд, сількісь, 
инбси 

Ладньїй — 1) лагідний; 2) добрий, гарний 
Ладонка — ладанка, подушечка; кадйло 
Ладончатьій — долбнястий 
Л адонь — 1) долоня, (здр.)—долонька; 2) тік 
Ладоша, ладоши — долоня, долонька, до- 

лбшки. — Бить вь ладоши — плескати 
в долоні, в долбшки, (до дітей) — 
ладки робйти, ладусі, ладусень- 
ки, тесі 

12* 



Ладунка 180 Латунний 

Ладунка — ладівниця, (здр.) — ладівнйчка 
Ладь — 1) лад; 2) лагода, згода, злагода 
Ладья — човен, дуб 
Лажньїй — пррмінний 
Лажь — промінне 
Лазареть — шпиталь, лазарет 
Лазать, лазить — лазити, плазувати, (на 

гору) — вилазити, вилізати, дерти¬ 
ся, (з гори) — злізати, (рачки) — рач¬ 
кувати 

Лазея, лазейка — пролазка, вйлазка, лазів¬ 
ка. 

Лазка — лазіння, повзання 
Лазня — ст^панка, дошка з дірками 
Лазоревка, пт. Раги$ соегиіез,— синйця 
Лазоревьій, лазуревьій — блакітний, блакйт- 

ний 
Лазунь — лазій І 
Лазурь — 1) фарба блакітна; 2) блакіть, 

блакіття, блакйть І 
Лазутчикь — пластун, вивідач; нйшпор- 

ка 
Лазь — пересмик, прбсмик 
Лазья — вічко, очко (в улику) 
Лай — гавкання, брехання, гавкотня 
Лайка — лайка (шкурка) 
Лайковий — лайковий 
Лайкій — гавкучий, зв’яглйвий 
Лакей —лакей, (зневажливо) — лакйза, льо- 

кай,лбкай, покойовий,пахблок 
Лакейничать—лакеювати, локаювати, льо- 

каювати 
Лакейскій—лакейський, л(ь)окайський, ла- 

кеюватий 
Лакеишко — лакйзка, лакузка 
Лакировать — лакувати, лачйти, поширюва¬ 

ти, лощйти. — Лакированньїй—лаче- 
ний,лакований 

Лакомець, лакомка — ласун, ласунка, ласу¬ 
ха, ласій, ка, (здр.) — ласунець, ла- 
гомйнець 

Лакомиться — ласувати 
Лакомство—ласощі, лакоти, лакітки, ла(я)- 

гомйнки, смакощі 
Лакомьій, мо — ласий, ласо 
Лакрйца, лакричникь, рос. ОІусуггЬіга есЬі- 

паїа Ь. — локрйця, солодкий корінь 
вербець солодкий, солодець, соло- 
дйка 

Лакь — лак, покіст, полйва 
Лама (зоол.) — ляма, Ьаша 
Лампа — лямпа, гаснйк, гаснйця, гас- 

ка, гасочка, газнйця, гасло. — Под- 
нять, опустить лампу — підкрутйти, 
прикрутйти гаснйк, лямпу 

Лампада — лямпада 
Лампась, (мн.) лампаси — вйпуск, вйпуски, 

пасма, крайка, крайки, лампас 
Ламповщикь — лямпарь 
Ландшафть — ландшафт, краєвйд 
Ландкарта — ландкарта 
Ландьішь, рос. СопуаПагіа та)а1із Ь. — кон¬ 

валія, ванник 
Ланита, ланитьі — щока, (здр.) — щічка, 

(мн.) — щоки, лйця, (здр.) — лйчка 
Ланцеть — пущадло 
Лань — ланя, Сєгуцз бата 

Лапа—лапа, (здр.)—лапка, лапонька, (поб.) 
—лаписько. — Вь лапу (теслярське) — 
в замок, в замкй, в зруб 

Лапа львиная, рос. АІсЬетіїїа уи1§агіз Ь. — 
прйворотень 

Лапистьій — лапатий, лапастий 
Лапотникь — верзунник, лапацон (про бі¬ 

лорусів) 
Лапоть, (мн.) ланти; (личані) — личак, лц- 

чакй, верзун, -й, (шкуратяні) — постіл, 
постоли, ходак, ходакй, (легенькі 
на Поділлі) — равлики, (поворозки 
до постолів) — волоки 

Лапоухій — капла(о)ухий, клаповухий 
Лапта — гйлка 
Лапухь, лапу шнмкь, рос. Ьарра — ло(и)пух, 

Ь. та_)ог Оагіп. — дідівнйк, реп^яхй 
Лапушка — зіронька, ясочка 
Лапчатка, рос. Роїепііііа апзегіпа Ь. — гу¬ 

сятник, гусячі лапки, золототйсяч- 
ник, золотнйк, підбіл, пов'язок, м’я¬ 
куш, білочник 

Лапчатьій — лапатий 
Л апша — локшина, локша. — Різать лапшу 

— локшину кришйти 
Ларець, ларчикь — скрйнька, шкатула, 

(подорожній) — погребець 
Ларь — 1) рундук, штандари; 2) (у млині) 

— скрйня 
Ласа, ласина — пляма (довгаста) 
Ласить — плямйти 
Ласица, ластка, зоол. Мизіеіа піуаііз — лас¬ 

ка, ласочка 
Ласка — ласка, ласкавість; милування, мй- 

лощі, голублення 
Ласкатель — ласкавець, облесник 
Ласкательньїй — голубливий 
Ласкательство — облесність, підлещу¬ 

вання 
Ласканіе — милування, голублення, песту¬ 

вання, пещення 
Ласкать — ласкавити, голубити, пестува¬ 

ти, пестйти, милувати, (собак) — ла¬ 
щити 

Ляскаться — ластитися, лащитися, під- 
лйзуватися, підлещуватися, підла¬ 
бузнюватися, примйлюватися 

Ласковость — ласкавість і 
Ласковьій, во — ласкавий, во 
Ластиться — лащитись, лакузитись 
Ластовень, рос. Уіпсеїохісит оГГісіпаїе 

МбпсЬ. — бородач, зміячий корінь, 
ранник, стручкй, ломйиіс 

Ластовица — ластка, ластівка (клин в со¬ 
рочці під пахою) 

Ласточка — 1) д. Ласица; 2) пт. Нігипбо 
игЬіса—ластівка, (здр.)—ластівочка, 
ластівонька, (мале) — ластівеня, ла¬ 
стів’я, -тко 

Ласточкинь — ластів’ячий, ластівчаний, 
ластовйций 

Ласть — 1) міра (12 четвертей); 2) вага 
(120 пудів) 

Латина — лата 
Латникь — панцерник 
Латунь — жовта мідь, мосяж 
Латунний — мосяжний 
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Латьі — панцер, тилягй 
Лафа — зиск, удача; лафа 
Лафеть — лафет (коло гармати) 
Лацкань — одворот (в одежі), кляпа 
Лачуга, лачужка — хатина, хатчина, хйжка, 

халупа,халупка 
Лаять — гавкати, брехати, (про багатьох 

собак) — валувати , 
Лбовьій — лобовий, переповий, чільнцй 
Лганье— брехання, брехня, брехн), бріхні 
Лгать — брехати, (инколи) — побріхувати, 

(за другим) — підбріхувати 
Лгунишка — брехунець, брехачка 
Лгунь — брехУн, брехач, плетюга, (дуже 

здатний брехати) — чистобреха, ско- 
обреха, (що багато бреше) — сто- 
рбха, (що помагає другому бреха¬ 

ти) — підбрехач 
Лгунья — брехуха, брехунка, брехачка, 

брехтя 
Лебеда, рос. СЬепоросІіит і Агігіріех —лобо¬ 

да, (стебло іі) — лободйна, (зробле¬ 
ний з неї) — лободяний 

Лебеденокь—лебедя, -тко, (мн.)—лебедята 
Лебедка — 1) лебщка, лебедка, лебі(е)дочка, 

лебі(е)донька, лебедиця, лебедя- 
ночка; 2) коловорот 

Лебедь, пт. Ап$ег су§пиз — лебідь 
Лебезить — крутйтися, звиватися, дрібцю¬ 

вати (перед ким), лабузитися, підле¬ 
щуватися (до кого) 

Лебяжіи — лебедйний, лебедячий, лебедій 
Левкасить — ґрунтувати 
Левкась — ґрунт (ґрунтова фарба) 
Левкой, росл. —левконія, Маїїпіоііа іпсапа 
Левь — лев, (здр.) — левик, (мн.) — леви 
Легать — посланець, легат 
Легель — лежак (в будові) 
Легендарний — легендарний, лєгендовий 
Легенда — легенда 
Легкій, легко — легкий, легко; вільний, но; 

(про їжу) — варкйй, легкостравний; 
(про повіз) — роскбтистий; (про зем¬ 
лю) — пухкйй. — Легокь на помині — 
про вовка помовка, а вовк і в хаті. — 
На легкую руку — на швидку руку, 
абй-як. — Леркаго поведеній (про 
жінжу) — повія, слаб(к)а на утбри 

Легковагий — пблегкий, легковатий 
Легковоспламеняемьій — палючий, палкйй, 

займистий 
Легковой — легкий, легкотяглий 
Легковой извозчикь-—легкотяглий візник, 

дорожкарь , 
Легковіріе — легковірність 
Легковірний — легковірний 
Легковісньїй — легкий, легковагий. 
Легкеє, (мн.) легкія—легке, легкі(и), легеня, 

легені 
Легкомьісленность — легкодумність, нероз¬ 

важність 
Лсгкомьісленньїй—легкодумний, нерозваж¬ 

ний 
Легкомьісліе — легкодумство, легкодум¬ 

ність 
Легкость — легкість, легкота 
Легконогій — легконогий 
Легкоплавкій — топнйстий 

Легонькій, легонько—легенький, ко, повіль¬ 
ний, но, поволі, злегенька 

Легохонекь — легесенький,, легесенько 
Легочньїй — легковий, леген(ьо)евий 
Легочньїй лишай, мохь, рос. 8іісіа риїте- 

пасеа АсЬ. — дубова лапа 
Легчать — лег(к)шати, відлягати 
Легче—лег(к)ше, латвіше. — Ему легче сділа- 

лось — йому полегшало, легше стало 
Легчить — легчити 
Ледвенець, рос. Іюіш согпісиїаіия Ь. — го- 

рйц(ь)віт, горобйний горошок, рядве- 
нець, перстенець, тройчйсте зілля 

Леденець — цукор перепалений, смокту- 
нець, льодунчик 

Леденить — ледуватити, кри)кнйти 
Леденіть — леденіти, крижніти, ледувфгі- 

ти; (про тіло) — клякнути, дубіти, 
холонути 

Ледешникь, пт. Аісебо ізрісіа —зймородок 
Ледникь — льодовня, льоднйк, ліднйця, 

леднйця; (глетчер) — ледовець, кри¬ 
жана річка 

Ледовитьій — льодовий, крижаний 
Ледовщикь — льодовни^, бительник 
Ледокольньїй — льодорізний 
Ледокольня — льодорізна 
Ледоходь — скрес льоду , 
Ледорізь, ледоколь — лідоріз 
Ледь — лід, крйга, (на річці дрібний) — ше¬ 

рех, шерешень, шаршінь, (з снігом) 
— сало, (на дорозі) — голощбк 

Лединка — громак; лщянка, льодівка, кри- 
жйнка 

Ледяной — ледянйй, льодовйй, крижаний. 
— Ледяная сосулька — бурулька 

Лежа — лежма, легма, ліжма, лежачи, 
навлежачки 

Лежальїй — злеглий, злежалий, завалящий 
Лежаніе — лежання, лежня, лежанка 
Лежанка — 1) лежанка, прйпічок; 2) трйба, 

трйбок (у млині) 
Лежать — лежати 
Лежебокь — лежень, лежун, лежух, леж- 

нюга, лежнюка, лега, легарь, ле¬ 
жачка, легеза, легейда, полежай, 
полежаха, вайло 

Лежень — лежень, леґарь, підвалина 
Лезвіе — лезо, лезво, гострій, гострйця; 

жало 
Лексиконь — словнйк,слрварь, словнйця 
Леліять — леліяти, леліти, пестувати, 

пестйти, милуватр, голубити 
Лемехь, лемешь — леміш (коло плуга) 
Ленникь — льонок, Ьіпагіа уиІ£агі$ 
Лепта, ленточка — стьожка, стьожечка, 

застіжка, (їйнда, брндочка, (широ¬ 
ка) — стрічка, стрічечка, (червона, 
вовняна) — жйчка, (оксамитова) — 
оксамйтка, (до коси) — кіндяк, скін- 
дяк, (що зав'язує кірець коси) — кіс- 
нйк, кісничок, підкісник, вйпліток; 
смуга 

Ленточньїй — стьожковйй, биндовйй, стріч- 
ковйй,кіндяковий;смуговйй 

Лень, рос. Ьіпиш — льон. — Желтьій лень, 
Ь. Пауцт Ь. — жовтий льон, вй- 
тошник, завйвошник 
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Линяніе — линька, линяння 
Линять — 1) линяти, облазити, падати; 

2) блякнути, блокувати, здавати, по¬ 
ловіти, облазити 

Липа, рос. Тіїіа Ь. — липа, лйпина, (здр.) 
— липка, лйпонька 

Липець — лйпець (про мед з липового квіту) 
Липкій — липкйй, липучий, беркйй, чіпкйй 
Липкость — липучість, лйпкість 
Липнуть — 1) лйпнути; 2) чіплятися 
Липнякь — липняк, лйпина (липовий ліс) 
Липовьій — лйповий. — Л. кора — лйко 
Лира — ліра, редя 
Лирическіи — лірний, ліричний 
Лиса, лисица, лиска — 1) Сапіз уиірез — ли¬ 

сиця, (здр.) — лисичка, (самець) — 
лис, лисовйн; 2) штельвага (у возі) 

Лисенокь — лисеня, лисиченя, лисятко 
Лисицьінь, лисій — лйсячий, лйсовий 
Лисохвосуь, рос. Аіоресигиз ргаїепзіз І.. — 

пирій 
Лиственница, рос. Ьагіх Ь — сосна, модри¬ 

на, чубатник 
Листва — лйстя, лйства, (у городини) — 

гйча, гйчка, бадйлля 
Лиственньїй — листв’яний, листянйй, лис- 

товнйй,листатий 
Листвовіть — листвіти 
Листель — лйштва 
Листовой — листовйй 
Лист, листикь — лист, листок, листочок, 

(паперу) — аркуш, аркушик, (спідня 
сторона рослинного листа) — підбіл 

Листообразньїи — листуватий 
Литаври — котлй, таламбаси 
Литаврщикь — довбиш, котляр 
Литвинникь — вужалка, ужавка 
Литейная — ливарня, лиярня, гісерня 
Литейньїй — ливарний 
Литейщикь — ливарник, котляр, гісер 
Литераторь — письменник, літератор; (зне¬ 

важливо) — письмак, писака 
Литература — письменство, література 
Литви — вилйваний,дутий 
Литургія — служба Божа, літургія 
Лить, ся — 1) лйти, ся, сйпати, ся, (багато 

разом) —.бурити, (сіруєю)—дзюрчати, 
дзюркотіти, дзюрйти, (про кров) — 
юшити; 2) виливати, ся 

Литье — литтй 
Лифь — стан (в одежі) 
Л ихачь — хват, зух, одчайдуша, басун (про 

коня) 
Лихо — лйхо 
Лихой, лихо — 1] лихйй, злий, лйхо, зле; 

2) хватськии, завзятий, (про коня) — 
баскйй , 

Лиходій, ка — лиходій, ка 
Лихоимець — хабарник, хапун 
Лихоимньїй — хабарний, халтурний 
Лихоимство — хабарство, хапунство 
Лихоимствовать — хабарювати, хабарити 
Лихорадка, РеЬгіз — лихоманка, трясця, 

трясовйця, пропасниця, хйндя.—Жел- 
тая лихорадка — корчій.—Изнуритель- 
ная лихорадка — гнітючка 

Л ихорадочньїй — лихоманський, трясцевйй, 
пропасницький.—Лихорадочная трава, 

рос. Огаїіоіа оГПсіпаїіе — золототи¬ 
сячник, дрисливець 

Л ицевать—лицювати. — Лицо ванний—ли¬ 
цьований, перелицьований 

Л ицевой — лицевйй, верхній.—Лицевая сто¬ 
рона — з лиця, лице 

Лицедій, ка — лицедій, ка 
Лицедійствіе — лицедійству 
Лицедійствовать — 1) лицедіяти; 2) ^вда¬ 

вати , , 
Лицезрініе — лицезріння, глядіння, спогля¬ 

дання , 
Лицезріть — лицезріти, дивйтись на, гля¬ 

діти, споглядати 
Лицемірить — лицемірити, вдавати, при¬ 

кидатися, фальшувати; облужувати 
Лицеміріе — лицемірство, фальш, облуда 
Лицемірний — лицемірний, облудний, 

фальшивий, нещйрий 
Лицемьрь — лицемір, облудник 
Лицепріятіе — спрйятельство, лицеприят- 

ство 
Лицеприятньїй — сторонничий, спрйятель- 

ський 
Лицеприятствовать — спрйятельствувати, 

відноситись, ставитись до кого ЗІ 
спрйятельством 

Лицеочертаніе — облйчча; обрис лиця 
Лицо — 1) лице, облйчча, вид, твар, (зне¬ 

важливо) —пйка.—Кь лицу, не кь лицу 
— до лиця, не до лиця. — Л ицомь кь 
лицу — лице в лице, око в око, віч-у- 
віч. — Переміниться ВЬ ЛИЦІ — змінй- 
тися на виду. — Хорошь, хороша ли- 
цомь-— гарний, хороший, ша на виду, 
на вроду, на вйгляд; 2) особа, пер¬ 
сона. —Знатное лицо—значна осбба. — 
Частіше лицо—приватна особа.—Смо- 
тріть на лица — вважати на кого; 
3) особа, дієва особа, лицедій (в дра¬ 
матичному утворі); 4) лице, перед. — 
Лицомь, на лицо — лицем, на лице, 
спереду. — На лицу, паличними—гото- 
вими грішми, готівкою, готовйзною. 
— Всі бьіли на лицо — всі були при¬ 
сутні 

Лицовка — лицювання 
Личико — лйчко,лйченько,видок, видочок 
Личина — личйна, налйцина, машкара 
Личинка — (х)гробачок, гусінь, (хрущів) — 

борозняк, (бджіл) — черва, (мух) — 
мухимка 

Лично — особисто, наочне, доочне.—Лично 
знать кого — знати особйсто 

Личность — особа, особйстість, персона 
Личньїй — особйстий, персональний, особо¬ 

вий 
Лишавьій, лишаеватьій — лишаюватий 
Лишай, Ітреіі^о — лишай, (особливий) — 

пістрячка, (на дереві) — лишай, об- 
рісник 

Лишать, ся, лишить, ся — позбавляти, ся, 
утрачати, збуватися, позбавити, ся, 
утратити, збутися. — Лишить кого 
яцізни — зігнати, згубйти з с(ь)віту, 
віку збавити, позбавитиркиття. — 
Л. субя жизни — самому собі смерть за¬ 
подіяти. —Лишиться здоровья —'стра- 
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тити здоровля, збутися здоровля. — 
Лишить кого ума—розуму позбавити, 
відбити глузди. —Лишиться ума — по¬ 
збутися розуму, збезглуздіти, збоже¬ 
воліти, здуріти.—Лишить кого права 
слова — одібрати слово, позбавити 

' слова, замкнути уста. — Лишиться 
чувствь—зімліти.—Лишиться сильї — 
виснажитися, висилитися, знесили¬ 
тися, знемогтися. —Лишеними — по¬ 
збавлений 

Лишекь — лишка 
Лишеніе—- позбавлення, втрата. — Лишеній 

— недостатки, злидні 
Лишній —лйшній, залйшній, зайвий, гуля¬ 

щий, (про землю) — ваканцьова, 
вакуюча, (про гроші) — лежані 

Лишь — лиш, тільки, ледве, скоро, (йіно. 
— Лишь бьі — абй, абй-б, абй-то(но), 
колй-б но. — Лишь бьі что — аби¬ 
що. —Лишь бьігдЬ— абй-де. —Лишь 
бьі что — абй-що 

Лобань, лобастьій — лобань, лобатий 
Лобзаніе — цілування, цілунок 
Лоб(ьі)зать, ся — цілувати, ся 
Лобковая кость — порогр 
Лобньїй — 1) лобовий, чільний, чоловйй; 

2)карний 
Лобокь — лобик 
Лобь — лоб, чоло 
Ловець — ловець, мислйвець 
Ловелась — зальотник. джиг(г)ун, жени- 

хайло, дівчук, бабій, вечернйшник, 
волоцюга 

Ловеласничать — волочйтися 
Ловить, ся — ловйти, ся, хапати, лапати, 

(навперейми) — переймати, (арканом) 
— арканити, (сачком) — сачйти 

Ловкій, ко — 1) зручнйй, но, влучний; 
2) моторний, спрйтний, но, хват-ський, 
(до влучання в мету) — влучкйй 
влучнйй 

Ловкость — зручність, моторність, жва¬ 
вість, спрйтність, 

Ловленіе, ловля — ловіння, (в)лови 
Ловушка — пастка, лабети, хапка, лапка 
Ловчій — ловчий, ловець; псярник 
Ловь — лови 
Логовина — лощина, влоговина, западина, 

падь , 
Логовище — лігво, логбвисько, кубло, бар¬ 

ліг 
Логь, ложбина — жолобина, яруга, діл, 

вйдолинок 
Лодка, лодочка — човен, (здр.) — човник, 

човничок; каюк, каючок, (без об¬ 
шивки, хибкий) — душогубка, (з до¬ 
щок) — баркас, баркасик, шаланда, 
(довгий) — дуб, дубок, (з щоглою) — 
байдак, байдачбк, (запорізька) — 
чайка 

Лодочникь — чрвенник, човняр, баркас- 
ник, перевізник 

Лодочньїй — човновий, човенний, каюко- 
вий, баркасовий, байдакбвий 

Лодьіг^, лодьіжка, анат. Маїїеоіиз — паця, 
кісточка, щйколотки 

Ложа — 1) приклад (рушниці); 2) ложа (в 

театрі) 
Ложбина—д. Логь, ( 
Ложе — 1) ложе, ліжко, ліжниця, (неру¬ 

хоме) — піл, приміст; 2) річйще, 
стрйжень 

Ложеменгь — шанець, окіп 
Ложечникь — ложкарь 
Ложечньїй — ложковйй 
Ложжить — жолобити 
Ложиться, лечь — лягати, лягтй, кластися, 

покластися, (про рослини) — виля¬ 
гати 

Ложка— 1)ложка,лйжка.—Разливная—опо¬ 
лоник, полбник, хохля, (що мішають 
вариво) — вареха, в,арежка, (що зні¬ 
мають шум) — шумівка; 2) лопатень 
(свердел) 

Лежкомь — вздовж, ліжком 
Ложность — неправдйвість, брехливість, 

фальшйвість 
Ложньїй — неправдйвий, ф(хв)альшйвий, 

брехлйвии 
Ложь — брехня, ф(хв)альш, неправда 
Лоза — 1) лоза, 8аііх аІЬа Ь.; 2) лозйна, різка 
Лознякь — лози, шелюг, шевлюг, верболіз 
Лозунгь — гасло 
Локаніе — хлептання, жлуктання 
Локать — хлептати, жлуктати, хлепати 
Локализировать — локалізувати 
Локомотивь — паровіз, паровйк 
Локонь — пуколь, кучер, (у жидів) — пейс 
Локотной — лрктьовйи 
Локотокь — ліктик 
Локоть — ЛІКОТЬ 
Л омать — ла(о)мати, (що сухе) — трощити; 

2) трясти, мняти (про слабість) 
Ломаться — 1) ла(о)матися, трощитися, 

(про кригу) — креснути; 2) вивертати¬ 
ся, викручувалися, викривлятися; 
3) полювати, бігати, тікатися 

Ломбардь — л(ь)омбард 
Ломить, ся — ,г^а(о)мати, ся. — Ломить цЬцу — 

гнути ціну, загинати, заправляти 
Ломка — ла(о)мання; злім (р. злому) 
Ломкій — ламкий, ламучий; крихкйи, круш- 

нйй , 
Ломкость — ламкість, крйхкість, крушність 
Ломовикь — бендюг, плуговйк (кінь); бен¬ 

дюжник 
Ломовой — ломовйй. — Ломовая лошадь — 

д. Ломовикь 
Ломонось, рос. Сіешаїіх егесіа А11. — ло- 

мйніс, крівавник, ломенець; С. іпіе- 
бгіГоІіа Ь. — забйй-круга, порушна 
трава, галайзілля 

Ломота — ломота, ломець, гостець (в ко¬ 
стях) 

Ломоть — уламок, скйбка, скйба, лустка, 
байда (велика), байдиця, кавалок 

Ломь— 1) л(і)ом, брухт; 2) лім, (з лапками) 
— лапа, (з зубцями) — к^хвус, (рос- 
плесканий) — плешня 

Лоно — лоно, лоньо, груди, перса; надро 
Лопанець — дбпанець 
Лопаніе — тріскання, пукання; лускання 
Лопасть — лопать, пелюстка 
Лопата — лопата, (залізна) — заступ, ри¬ 

скаль, козирь 
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Лопатка — 1) лопатка, заступець: 2) (коса¬ 
рів) — мантачка; 3) /мулярів) — 
шпагля; 4) лопатка, окірт (анат.) 

Лопать, ся — 1) лопати, ся, тріскати, луска¬ 
ти, рипатися, пукаті} (про шкло, 
квітки); 2) трощити, тріскати, жерти, 
лигати , 

Лопнуть — лопнули, тріснути, репнути 
луснути, розсістися 

Лопотня — тріск, луск 
Лопуха, Уагіоіае а^иеае — гвіздочки, віспа 

вітряна 
Лосина —■ лосина (лосьова шкура) 
Лосинний, лосій — лбсьовий 
Лоскутникь — І) тандйтник, лахмітник, 

старовйзник; 2) голодран(б)ець, 
обшарпанець, шарпак, дрантйгуз 

Лоскутньїй — клаптяний. — Лоскутньїй 
рядь — товкун, точок, тандйта 

Лоскуть, лоскутокь — клапоть, клаптик, 
шматйна 

Лоскутье — клапті, шмаття; д. Лохмотье 
Лоскь — лиск, полиск,глянець 
Лоснистьій — лисн^вий, вилйскуватий 
Лосннться — лисніти, ся, лиснйтися, ли¬ 

шати, вилйскувати, ся, полйскува- 
ти, ся 

ЛоснЬть — полйскувати 
Лососина — лососина 
Лососій — лосбсьовий 
Лосось, риба — лосось, 8а1то заіаг 
Лось, Сєгуцз аісез — лось, лосунь, сохатий 
Лотокь — 1) ночовки, ваганкй, нецьі^и; 

2) рйнва, лотоки; 3) ківш, коряк, кір- 
чик,корячок; 4) яндола, полумисок 
довгастий 

Лоть — 1) ночви, ваганй; 2) лот (вага); 
3) оливнйця (міряти глибиню) 

Лохань, лоханка — балія, цебер, (на помиї) 
— помййниця 

Лохмотникь — д. І/оскутникь 
Лохмотье — лахміття, лахмани, дрантя, 

дранка, руб’я, рам’я, мадаття, рйззя 
Лошаденка — косячка, шкапійка 
Лошадиньїй — кінський, конячий, шка¬ 

повий 
Лошадка — коник, конячка 
Лошадь, Е^ии5 саЬаІІиз — кінь, конйна, 

коняка, конячйна, (на першому ро¬ 
ці) — стригун, стригунець, (на дру¬ 
гому) — лошак, лошйця, лошачок, 
лошичка, (на третьому) — третяк, 
третячок (малии на зріст) — куцан, 
муцир, (поганенький) — шкапа, 
шкапійка, (під верхом) — верховйй 
кінь, верховйк, румак 

Лошаково ухо, рос. 8утрЬуїит Тоигп. 8. 
оГГісіпаїе Ь. — живокість, жйвокіст, 
правокіст, костолом, воловий язйк 

Лошаковьій — ослюковий 
Лошакь — ослюк, віслюк (мул) 
Лошая собака — вівчарка, чабанська со¬ 

бака 
Лошить — заорювати, від’брювати 
Лощилка — гладйло, клесачка, гладйльце 
Лощина — д. Логь 
Лощить — полірувати, клесувати, глян- 

цю(у)вати 

Лубяной, лубечньїй — луб’янйй, залубний 
Лубь — луб, лубок, (в санках) — глабці 
Луга — галун 
Луговина — цілина, новина 
Луговой — луговйй, лучнйй 
Луговая рута, рос ТЬаІісІгшп Паушп Ь. — 

одхасник, вередовець 
Луговица, луговка, пт. Тгіп^а уапеїіиз — 

чайка 
Лугь — лука, левада, (з лісом) — луг, (на 

трясовині) — оболоня, оболонь, (поле 
берега) — беріг, бережина 

Лудильщикь — лудйльник, мідник 
Лудить — лудйти, білйти 
Лужа — калюжа, (велйка) — баюра, (глибо¬ 

ка) — ковбанря, калабаня 
Лужайка — му(о)ріг (р. мурогу, морогу), 

муріжок,,мурава, травйця 
Луженіе — лудіння 
Лужньїй — карюжний, баюровий 
Лука — 1) коліно, кривина, закрут; 2) лука 

(в сідлі) 
Лукавить — лукавити, хитрувати 
Лукавство — лукавство, хитрощі, облуда 
Лукавий — 1) лукавий, облудний; 2) біс, 

нечйстий 
Лукать — кйдати, шпурляти, жбурляти 
Луковатьій — вилукуватий 
Луковиця — 1) цибуля, цибулька; 2) голов¬ 

ка 
Луковичний — 1) цибулевий, цибульний, 

цибульковий; 2) цибулястий, голов- 
куватий 

Лукоморье — сага, морська затока 
Лукошко — козуб, козубенька, (від сита) — 

обичайка 
Лукь — 1) лук, (здр.)—лучок.—Вооруженньш 

лукомь — сайдакер; 2) рос. АИіигп 
Сера Ь. — цибуля, (здр.) — цибулька. — 
Ивановь лугь, А. азсаіопісшп Ь.—трим- 
булька.—Луговой, полевой, дикій лукь, 
А. ап§и1о$ит Ь.—скорода, заячий час¬ 
ник. — Каменньїй лукь, А. изїиіозит Ь. 
— татарка. —Лукь-порей, А. Роггиш 
Ь. — праж, прас. — Лукь зубчатий, 
мелкій, рі>занець — тримб^льра. — 
Лукь сіянець, саженець — сіянка, 
сажанка 

Луна — місяць, (ласк.) — місяченько, місяч- 
ко. (Одміни місяця): молодик (або) 
перша кватйра, перекрій (р. пере¬ 
крою) або друга кватйра, підпов- 
ня (або) третя кватйра, четверта 
кватйра , 

Лунати кь, ТчосїашЬиІа — снохщець, місяш- 
ник, сновйда, нічнйк 

Лунка — ям^а (в землі), дучка 
Лунньїй — місяш(ч)нии, місяцевий 
Лунь, пт. Раїсо гизіісоїиз (Сігси$) — сокіл- 

луні;, сйроватень. — Біль какь лунь 
— білиіі, як молоко 

Лупинь, рос. Ьиріпіїз Ьігзиіиз Ь. — вернй- 
сонце, Ь. аіЬа — кохва 

Лупить — лупйти, облуплювати, здирати, 
(шкуру) — білувати, (лушпиння) — 
лущити, вилущувати, облущувати, 
злущувати. —Луплений—луплений, 
облуплений, вилущений 
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ЛЬсникь, лісовщикь — 1) ліснйк, карбів¬ 
ничий, побережнйк; 2) ліснйк, лісо- 
вйк (що торгує лісом) 

ЛЬсничество — ліснйцтво, господарство 
лісове 

ЛЬсничій —: ліснйчий 
ЛЬсііой — лісовйй, гайовйй. — Лісная фис- 

ташка, рос. ЗіарЬуІеа ріппаїа Ь. — 
клокйчка,дереро клекбчка.—Лісная 
фіалка — підлісок 

Лісоводство — ліснйцтво 
Лісовой — лісовйй, гайовйй 
Лісокь — лісок, гайок, гайочок 
Лісопильня — лісорізня, пйльня, трачка, 

(водяна) — тартак 
ЛІсопромьішлрнникь — лісопромисловець 
ЛІсоськь — дільниця, ділянка 
ЛІстница, лістничка — драбйна, (здр.) —дра- 

бйнка, (бокові п частини) —полу¬ 
драбки, драбцнище, штаґи, (попе¬ 
редні) — щаблі, (нерухома) — сходи, 
східці, ступанка, (бокові частини в 
ній) —- поручі, поручні, поручини, 
поручча 

ЛІстничньїй — драбйновий; східцевий, 
сходовий 

ЛІСЬ — ЛІС, (здр.) — лісок, лісочок, (невели¬ 
кий) — гай, гайок, гайочок, (в яру) — 
байрак, байрачбк, (в долині) — діб¬ 
рова, (здр.)—дібрівонька, (молодий) 
— молоднйк, молоднячбк, (дрібний) 
— чагарь, чагарнйк, кущі, (вируба¬ 
ний) — вйруб, зруб, корчі, (вигорі¬ 
лий) — вйгорь, (великий і густий) — 
пуща, (цілинний) — нетря, нетрі, (під 
горою) — стінка, (що виткнувся в 
поле смугою) — перелісок, (над річ¬ 
кою) — луг, (березовий) — берези¬ 
на, березняк, (дубовий) — дубйна, 
дубняк, (боровші) — бір, (вільховий) 
— ольшина, вільшйна, олішняк, (орі- 
ховий)—ліщйна. —ЛІсьлиственньїй, 
чорньїй — листв’яний, лнстовнйй ліс. 
— ЛІсь красний, хвойньїй — чатйн- 
ний, боровий ліс, бір. —ДІвственньїй 
лісь — праліс 

Літній — літріи. — Літнеє жилье — літняк 
Літо — 1) літо, літечко, (літо під кінець) 

— дроковйця, кйвень, (стан погоди 
лі,том)—полугтя, полуток. —ЛІТОМЬ- 
літом, у(в)літку, вліті, облітку, літ¬ 
ньої добй. — Вь разгарі літа — в 
ррсповні літа. — Каждое літо — що 
літа; 2) вік. — Зашихь літь — вашої 
добй, вашого віку. — Вь прсклонньїхь 
літахь — у похйлих літах 

ЛІтовать — літувати 
ЛІтописатель, літописець — літопйсець 
ЛІтопись — літопис 
Літоросль — пагін, паріст, літброст, літб- 

росток 
Літосчисленіе,— літочйслення 
ЛІтось — торік , 
ЛІтошній — торішній 
Лічебникь — лікарник 
ЛІчебница — лікарня 
Лічебньїй — лікарський, лікарний 
ЛІченіе — лікування, гоїння, курування 

Лічить, ся — 1) лікувати, гоїти, ся, куру- 
вати, ся; 2) лікарювати 

Лічуха, рос. Меаіса§о Гаїсаіа Ь. — буркун, 
бурунчук, черевршник, М. заііуа — 
буркунець, мишій степовйй 

ЛІшій — лісовйк, лісун, полісун 
Любвеобильньїй—люб’ячий, повний люббви 
Любезникь — зальотник, любас, милун 
Любезничаньс — зальоти, женихання, за¬ 

лицяння, лицяння; примиляння 
Любезничать — женихатися, лицятися, за¬ 

лицятися; примилятися 
Любезность— 1) люб’язність, приємність; 

2) ввічлйвість, гречність 
Любезньїй— 1)люб’язнйй, мйлий, примйль- 

ний; 2) ввічлйвий, Гречний 
Любимець, любимица — улюбленець, улюб¬ 

ленка, милованець, милованка, люб¬ 
чик, любка, коханець, коханка, (у ці¬ 
лої родини) — рідокоханець, (про 
дітей) — малйй, мазун, ка 

Любимий — любий, коханий, улюблений, 
укоханий 

Любитель, ница — любйтель, ка, любець, 
аматор, ка, прихйлець; охочий (до 
чого) 

Любить, ся — любйти, ся, кохати, ся, ми¬ 
лувати, ся (останні два дієслова 
вживаються переважно що до від¬ 
носин між людьми, найбільше що 
до любощів), (про парубка й дів¬ 
чину, що подали слово) — жениха¬ 
тися 

Любоваться — любувати, ся, милуватися 
(з чого і чим) 

Любовникь, ца — полюбовник, ця, коха¬ 
нець, коханка, милун, милунка 

Любовний — любовний. -^Любовний напи- 
токь — пиття, любощі, кохан-зілля 

Л юбовь — любов, кохання, (здр.) —кохан¬ 
нячко, закохання, любощі, любощі- 
мйлощі. (Окрім першого, всі остан¬ 
ні прикладаються тільки до від¬ 
носин між людьми що до любо¬ 
щів). — По любви — по люббви, по 
люоости, до люббви.—Сь любовью— 
залюбки 

Любодій — любодій, роспустник 
Любознательно9ть — цікавість, допйтли- 

вість, довідливість; замилування до 
наук,охота до наук , 

Любознательньїй — допйтливий, довідли- 
вий;охочий до науки 

Любой, любо — любйй, любо 
Любопьітньїй, но — цікавий, во 
Любопьітство — цікавість 
Любопьітствовать — цікавитись 
Любострастіе — похіть, похітливість, слас- 

нота 
Любострастньїй — похітливий, сласний 
Любостяжаніе — захланність, хапчйвість 

лапчйвість 
Любостяжательньїй — захланний, хапчйвий, 

лапчйвий 
Любушка — любка, коханка, коханочка 
Люди — люди(е) , 
Людишки — людці 
Людность — людність 
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Людньїй — людний, мирний 
Людоі.дь — людоїд, людожера, песиголо¬ 

вець 
Людская — челядницька, челядня 
Людской — людський, людяний 
Людскость — людськість, людяність 
Люкь — 1) люк (на суднах); 2) ляда 
Люлі — люлі, люлю 
Люлька — колиска, колисонька, люля 
Люлюкать — люляти 
Люстра — люстра 
Люстриновий — люстриновий 
Люстринь — люстрин 
Лютеранинь — лютер, лютеранин 
Лютикь, рос. Кагшпси1,и$ асгі$ Ь. — козе¬ 

лець, дрібноц(ь)віт, жовтобрюшник, 
ломатник, маслянка; Асопііиш Иа- 
реііиз Ь. — борець 

Лютость — лютість 
Лютий — лютцй 
Лютіть — лютіти, лютішати 
Люцерна, Месііса^о заііуа — люцерна, 

равлйнник 
Лягавая собака — вйжел, Сапіз ауісиїагіх 
Ляганіе — ф(хв)ицання, вйхання, брикання 

Лягать, ся, лягнуть — ф(хв)ицати, ф(хв)йц- 
нути, вихати, вихонути, брикати, ся, 
брикнути 

Лягливьій — бриклйвий 
Лягушенокь — жабеня, -тко 
Лягушечій — жаб’ячий 
Лягушечникь, рос. НубгосЬагІ5 Мог$и$ Ка¬ 

пає Ь. — жабурник 
Лягушка, Капа — жаба, (здр.) — жабка, (ве¬ 

лика ряба) — ропуха; (що дуже пли¬ 
гає) — скакилюха, кракавка (на де¬ 
реві) 

Лягушкинь — жабин, жаб’ячий. 
Лягушникь — 1) д. Лягушечникь; 2) рос. 

Капипсиїиз С. ВаиЬ. — ждбинець, 
лютий ц(ь)віт, болотяне зілля, ко¬ 
зелець 

Лядвея — стегно, (здр.) — стегенце 
Лядь — халепа, пригода. — Ну те кь ляду! — 

геть к бісу, до біса, ідй геть! 
Лямка — ляма, лямина, тягло, шлея 
Ляпать — ляпати, ляпкати 
Ляпись — пекельний камінь, ляпис, Аг^еп- 

Іиш піїгісиш 
Ляшка — стегно, (здр.) — стегенце 

м. 
Мавзолей — мавзолей, мавзолеум, надгро¬ 

бок 
Мавроть, рос. Суїізиз ЬіЯогиз V Нег.—зі¬ 

новать, дереза, рокйтовий кущ 
Магазинний — магазйновий, склеповий, 

гамазейний 
Магазинь — магазйн, склеп; гамазея, гама¬ 

зей, шпихлір. — Книжний магазинь — 
книгарня 

Магарьічь — могрйч, могорйч, (сватам, як 
приймуть хліб, пов’яжуть їх) — по- 
в'язан 

Магикь — чарівнйк, магик 
Магиль — маголь, магіль 
Магистрать — ратуша, магістрат 
Магическій — чарівнйй, чародійний, ма- 

гйчний 
Магія — 1) магія, чорнокнйжетво; 2) чари 
Маглевать — маглювати 
Магнать — магнат 
Магнитить — маг(г)нитувати, магнесувати 
Магнитньїй — маг(ґ)нйтовий, маґнесовий 
Магнить, Мадпе^ — маг(г)нйт, магнес, 

морське залізо, тягунець 
Магь— чарівнйк, маг 
Маерань, рос. Огідапиш Ма)огапа 1^.—ма¬ 

йоран, майорці, розмайран , 
Мазальщикь, ца — мазільник, ця, мастшь- 

ник, ця ( , 
Мазаніе — мазіння, мащення, мащіння; 

шмарування , 
Мазанка — мазанка, ліплянка 
Мазать, ся — мазати, ся, мастйти, ся, 

ш(с)марувати, ся, (брудно) — ялози¬ 
ти, (мов би квачем) — квацювати. — 
Мазаний — мазаний, мащений, шма- 
рований 

Мазилка— 1) квач, (здр.) — квачик, мазйло, 
(здр.) — мазйлка, помазок; 2) шмаро- 

вбз; 3) маляр, квачомаз, богомаз (що 
малює образи) 

Мазильница — мазнйця 
Мазка — мащення 
Мазурикь — пройдйс(ь)віт, злодіячка 
Мазурка — мазурка, мазур 
Мазь — 1) масть, мастйло, мазь; 2) шма¬ 

ровидло, коломазь 
Май — травень, май 
Майка — 1) ком. ЗсагаЬаеиз теїоІопіЬа — 

хрущ; 2) майка, шпанська мушка 
Майникь, рос. МаіопіЬетит ЬіГоІіит Ь. — 

заяча кров, заячі вушка 
Майонезь — драглі, холодець 
Майскій — маиовий, травневий 
Майсь, рос. 2еа Мауз — д. Кукуруза 
Маканіе— мачання, вмочування 
Макать, макивать — манати, вмочувати 
Маклерить — махлювати, факторувати 
Маклерскій — махлярськии, факторський 
Маклерство — махлярство, факторство, 

факторування 
Маклерь — махляр, махлір, фактор 
Маковица, маковка — маківка, (здр.) — макі¬ 

вочка, маківонька 
Маковичньїй — маківчаний 
Маковникь — маківнйк, макагйґа 
Макушка — маківка 
Макь, рос. Рарауег — мак. — СлЬпой макь, 

Р. огіепіаіе Ь. — сліпий мак, сліпак. 
— Макь самосійка, Р. КЬоеаз Ь. — 
видюк, видюх, мачок, зіркатий мак, 
зіркач, падалишний мак 

Малахай — капелюх, шапка з капелюхами 
Малдавошка, Ребісиїіз риЬі$ — площйця, 

підмуденна гнйда; мандавошка 
Малеваніе — малювання 
Малевать, ся — малювати, ся 
Маленькій — маленький, маненький, (дуже) 
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— малесенький, манесенький, малі¬ 
сінький, манісінький, малюсінький, 
манюсінький, манюній, манюнький 

Маленько — трошки, трішки, тро(і)шечки, 
тріні, трісі, крйні 

Малець — хлопець, хлопчик, хлоп’я, малий, 
малюк, (зб.)— малеча 

Маликь — заячии слід 
Малина, рос. КиЬи$ Маєш Ь. — малина. — 

М. каменная, К. захаїіііз Ь. — д. Ка- 
меника 

Малинний — малиновий, 
Малиновка — 1) малинівка (наливка); 

2) пт. Моїасіїїазаіісагіа —очеретянка 
Малиновий — кармазиновий (колір), мали¬ 

новий 
Малить, ся — малйти, ся, зменьшувати, ся 
Малка — 1) шмйга (у столярів); 2) ме(и)- 

зйнка, ме(н)зйночка (наймолодша 
дочка) 

Мало — мало, не багато, о(б)маль, на 
омаль, трохи, тро(і)шки. — Мало-по¬ 
малу — потрохи, потроху, помало, 
по малу-малу, по малу-малу, по волі, 
спокволу 

Маловажность — маловажність, дрібнйця 
Маловажний, но — маловажний, малознач¬ 

ний, но, малекуватий, то 
Маловато — малбвато, небагато, 6(б)маль, 

замало, намаль, омалкувато 
Маловатость — помалість 
Маловатьій — малбватий, пбмалий 
Маловременньїй — короткочасний, недовго- 

часовий 
Маловременность — короткочасність, не- 

довгочасовістір 
Маловірів — малов.ірство 
Маловірь — маловір, недовірок, ка 
Маловірний — маловірний 
Маловісность — легковагість 
Маловісньїй — легковагий 
Маловітріе — малйй вітер ( 
Малодушество — малодушність, зневірство 
Малодушествовать — спадати духом, зне¬ 

вірятися, нйдіти 
Малодушний — легкодухий, малодушний, 

зневіра 
Малоземельний — малоземельний 
Малозначительность — малозначність 
Малой — 1) хлопець (слуга). — Малой! поди 

сюда! — Хлопче! ідй-но сюдй; 2) па¬ 
рубок, хлопець 

Малоизвістность — маловідомість 
Малоизвістньїй — маловідомий 
Малоимущій — незаможний, маломбшний 
Малоискусньїй — недотепний, недотепа, не¬ 

вмілий, нездольний 
Малокровіе — малокров’я, малокровність, 

оліднйці 
Малолісіе — малолісся 
Малолітіе, малолітство — мальство, мало¬ 

ліття, недолітство. — Сь малолітства 
— змалку, змалечку, з мальства 

Малолітній, малолітокь — малолітній, ма- 
лоліт, малоліток, недолітний, недо¬ 
літок 

Малолітство — малоліття, малолітство, 
недорослість 

Малолюдіе, малолюдность — малолюдство, 
нелюдність 

Малолюдний — малолюдний, недюднйй 
Мало-мальски —- мало-намало, скільки-не¬ 

будь, хоч трошки 
Маломощность — малосйлість, несйла 
Маломощньїй — малосйлий, малосйльний, 

кволий , , 
Маломірний — маломірний, недомірок 
Малонаселенность — малонаселеність, ма¬ 

лолюдність 
Малоопьітность — малйй дбс(ь)від, мало- 

дос(ь)відченість , 
Малоопьітньїй — малодос(ь)відчений 
Малопомістньїй — дрібноземельний, неве- 

ликоземельнии 
Малорослость — малйй зріст, низькорос¬ 

лість 
Малорослий — низькорослий, малйй, ку¬ 

ций, невелйкий на зріст 
Малосвідущій — малознаючий 
Малосиліе — малосйлля, кволість ( 
Малосильний — малосйлий, маломіцний, 

недужий, кволий, легкосйлий 
Малосложньїй — малоскладнйй 
Малость — 1) малість, малйзна; 2) дрібнй¬ 

ця, дещиця, дурнйця 
Малоумньїй — недоумкуватиі), недоумок; 

пришелепуватий, недоріка 
Малоупотребительньїр — маловжйваний 
Малоцінний — малоцінний, не коштовний 
Малочисленньїй — нечисленний 
Малий — 1) малйй, невелйкий. — {VIальїя ді¬ 

ти — малі, дрібні діти, діточки. — 
Маль мала меньше (про дітей) — од¬ 
но одного менше. — Безь малаго — 
трохи не, мало не 

Мальїшь — малйй, малюк, маленя, -тко, ма¬ 
ля, приземок, (в жарт) — куций, ку- 
цак,курдупель 

Мальва, рос. Маїуа Ь. — (салачики, проскур- 
кй? зінзівер, дзіндзівер; АІіЬаса ошсі- 
па1І5 — рожа 

Мальта — 1) малюк, малючок, маля, ма- 
лйшко, (в жарт) — пуцьвірінок, (зб.) 
— малеча дрібнота, дріб’язок; 
2) (про рибу) — мільга, мілька, мулька 

Мальченко — хлоп’я, хлопча, хлопчатко 
Мальчикь — хлопець, (здр.) — хлопчик,, 

хлоп’я, -тко, хлопча, -тко, (поб.)—хлоп- 
чйна, хлопчак, хлопцюга, хлопчй- 
сько, (більшенький) — парубійка 

Мальчишка — хлопча, хлоп’я, хлопчук; 
шмаркач 

Мальчугань —,хлопча, хлопчйна 
Маліть — маліти, зменшуватись 
Малютка, малюточка — дитйнка, дитинча, 

(немовляче) — немовлятко, малй, ма¬ 
лятко 

Малярить — малярувати 
Мама, мамка — 1)мама, мамочка, матінка, 

матіночка, мамця, мамуня, мамуся, 
матуся, матусенька, неня, ненька, 
ненечка; 2) мамка 

Маменькинь, маминь— мамин, мамусин, 
матусин, неньчин. — Маменькинь 
сьінокь — мамій, мазун, мазунчик, 
мамейн 
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Медвіжатникь — ведмедник 
МедвЬженокь — ведмедя, -тко, ведмедча 
Медвіжій — ведмежий, ведмедячий, мед- 

вежий, медведячий 
Медвіжій виноградь, м. толокнянка, м. 

ягодьі, рос. АгсЮзІарЬуІоз оГПсіпаїіз 
Моепсп. ІЛуа уг5І Ь. — вовчі ягідки, 
мучниця, росхідник 

Медвіжья лапа, рос. — а) Негасіешп $роп- 
буїіит Ь. — борщівник; б) АІсЬетіїїа 
уи1§агіз Ь. — приворотень 

Медвіжье ухо, медвьжьи ушки, рос. Уег- 
Ьазсцш ТЬарзиз Ь. — ведмеже ^хо, 
с(ь)вічі, коров’як, дрябчак 

Меделянка — меделян, британ 
Медикаменть — ліки, медикамент 
Медикь — медик 
Медистьій — медйстий 
Медленно — поволі, помалу, повагом, зволь- 

на; покволом,, проволбком 
Медленность — повільність, гаяння, гайка, 

загайка, барірня, бавіння 
Медленньїй — повільний, нешвидкий, ти¬ 

хий (про ходу); забарливий, забар¬ 
ний, гайний,загайний 

Медлитель, ница — маруда, проволока 
Медлительность, медлительньїй—д. Медлен¬ 

ность, медленньїй 
Медлить — баритися, гаятися, бавитися, 

длятися 
Медоварня — медбвня, медоварня 
Медоварь — медовар 
Медоватьій — медуватий 
Медовикь — медівник, медяник 
Медовщикь — медовчйк 
Медовий — медовий, медянйй, меднйй, ме- 

дянйшний 
Медоносний — медоносний, медодайний 
Медоточивий — солодкомовний; медотеч- 

ний 
Медуница, рос. Риішопагіа оїїїсіпаїіз Ь. — 

медунка, медунчики, медунйшник, 
щемелина, воловий язйк, згар, дзво¬ 
ники, крокіш 

Медуза — морське серце, медуза 
Медь — мед, (здр.) — медок, мід, (рідкий) 

— патока, (вирізаний) — підсік, (з во¬ 
дою)— сита, , 

Межа — межа; обміжок, обніжок (по боках 
ниви), суголов, суголовок, суго¬ 
ловки (в голова* ниви) 

Межгорньїй — межргірний 
Мсжгорье — межигір’у 
Междорічье — межирічча 
Междоусобица, междоусобіе — 1) усобиця, 

чвара, (частіше) — чвари; 2) незгода, 
колотнеча, колотня, гризня , 

Между — між, поміж, межи, проміж, су- 
між.—Между сєбя — з-межи себе, з-по¬ 
серед себе. — Между тЬмь — тим ча¬ 
сом; проте. — Между прочимь — між 
йн(ь)шим , 

Междубровіе — межибрів’я 
Междудьйствіе — межидія, антракт 
Междукостньїй — межикостий 
Международньїй — межинародни(і)й 
Междуплечіе — межирам’я 
Междуреберньїй — межиребрий 

Междуцарствіе —- межицарів’я, безцарів’я, 
межикоролів’я 

Межеваніе — межування, розмежування 
Межевать — межувати, розмірю(у)вати, 

(висипаючи копщ) — копцювати 
Межевщикь — межемір, межівнйк, (що 

тягне ланцюг) — ланцюжник 
Межевой—межовйй.—Межевая яма—копець 
Межникь — міжнйк, обміжок, суголовок 
Межь — між, межй 
Мезга — 1) заболонь, біль (АІЬигпиш в де¬ 

реві); 2) жмаки, гамуз 
Мездра — ніздря, міздря 
Мездонньїй клей — карюк 
Мездрить — міздрйти 
Мекать — думати, гадати 
Мелево — млйво 
Меленка — млинок, млиночок 
Мелень — 1) ручка (жорна); £) макогін 
Мелизна — 1,) дрібність; 2) мілкість 
Мелнна — мілина, коса 
Мелить, ся — дробйти, ря, кришйти, ся 
Мелкій — 1) дрібний, дрібен, (здр.) — дріб¬ 

ненький, дрібуноній. — Мелкое дво¬ 
рянство— дрібна шляхта, підпанки, 
полупанки.—Мелкій скоть—дробина, 
дріб, дріб’язок; 2) мілкйй, (здр.) — 
мілкенький, (про посуду) — плеска¬ 
тий, плиткйй 

Мелковатьій, то — 1) дрібненький, здріб- 
ненька; 2) мілкенький, помілкий 

Мелководіе — мілковіддя, мала вода 
Мелкодонньїй — плиткйй, плескатий 
Мелкозернистьій — црібнозернйстий; (про 

збіжжа) — заміркуватий 
Мелкозубьій — дрібнозубий 
Мелколиственньїи — дрібнолйстий 
Мелкопомістний — дрібноземельний 
Мелкота — 1) дрібнота; 2) малеч, малеча, 

дрібнота, дробина, дрібнйця, дріб’я¬ 
зок, абйщиця 

Мелкошерстьій — короукошерстий 
Мелодический — мелодійний; с(ь)півучий 
Мелодія — мелодія, с(ь)пів 
Мелочной — 1) дрібнйй, дріб’язковий, дріб- 

нйчний; 2) (про людину) — дрібо¬ 
тун 

Мелочь —дрібнйця; д. Мелкрта 2, (про гро¬ 
ші) — дрібнякй, дрібні 

Мель — мілина, обміль, мілке, 
Мельканіе— 1) мигання, миготіння, мйгал- 

ка; 2) блймання, блйкання , 
Мелькать, (мелькнуть — мйгати, миготіти, 

мигтіти, мигнути, блйкати, блйма- 
ти, блимнути (про с(ь)віт), шмига¬ 
ти, шмигнути, шмигонути, шаснути 
(про ходу) 

Мельком — мигцем, мйттю, швйдко 
Мельниковь — мельників, мірошників, 

мірйшницький, млинарів 
Мельникь — мельник, мукомел, мірошник, 

млинарь 
Мельница — млин, (здр.) — млинок, млино- 

чок, (з наливним колесові) — корчак, 
(у підливним) — підспідник, підсу- 
бійник, (весняний)—вешняк.—Вітря¬ 
ная мельница—вітряк, вітрячок. — Же- 
лізоковальная м.—гамарня.—Конная 
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м. — топчак, тупчак, ступчак. — Кру п- 
чатая м. — питель, крупчатка, (для 
круп) — круподерня, драч, драчка. 
— Пловучая м. — наплавним млин 
(на Дніпрі), плавак (на Бузі), пливак 
(на Горині), гончак (на Сеймі). — Руч¬ 
ная м. — жорна. — Сукновальная м. — 
валюша, фалюша. (Частини млина): 
а) (вітряка): (основа) — стілець, (ди¬ 
шель) — стріла, дишель, ворот, воро¬ 
тило, вирло, (куди зсипають зерно) 
— кіш, (для очистки зерна) — шере- 
тівка, (гніздо для веретена) — пор- 
плиця, (що трясе рукав коша)^ — 
рештак, (жолуо, кудою борошно йде) 
— мучник; б) (водяного млина): (ку¬ 
дою йде вода) — лотбки, (внизу) — 
опуст, (затички в лотоках) — за¬ 
ставки, (колесо з корцями) — вовчок, 
ведмедик, (покрівля над колесом) — 
парник, (куди засипають зерно) — 
кіш, (куди падає борошно) — скриня 
(пристрій, щоб піднімати камінь) — 
підойма 

Мельническій, мельничій — мельників, мі¬ 
рошницький, мірошників, млинар¬ 
ський 

Мельничиха — мел(ь)ничка 
Мельничньїй — млиновий, млинськйй. — 

Мельничньїй камень — млиновий ка¬ 
мінь, жорно, жорен, (верхній)—верхняк, 
(спідній) — спідняк. — Мельничное 
колесо —млцнбве колего, коло 

Мельчать — дрібніти, дрібніш(щ)ати, ма- 
лйтися, переводитися, цікчемріти 

Мельче — 1) дрібніше; 3) міліціє, мільче 
Меліть — мілішати міліти 
Мелюзга — мілька, мелька, мільга, мулька, 

мулявка;(про дітей) — малеча, дріб¬ 
нота, дріб’язок 

Мелюсь -— (о)мелі)с, меляса 
Менструація — місячка, ц(ь)віт, краска, 

часй, жіноче; разом з ЬеисоггЬоеа — 
оплава 

Мень, риба Оасіиз Іоіа — меньбк, мнюх, 
ментюх 

МеіІЬШИНСТВО —- меншість 
Меньшій — менший, менчий; молбдчий 
Меніе—менче. менше.—Менье всего —най¬ 

менше, що найменше. —Тімь не ме¬ 
ніе — однак, одначе, проте, усе- 
такй 

Мертель, Маг£а — маргель, рухляк 
Мергельньїй -— маргельовий, рухляковий 
Мережа — ятір, волок, мережа 
Мерекать — маракувати 
Меренокь — коник, лошак 
Мереть — мерти, у(^)мирати 
Мерсщиться,— 1) мріти,,мріятися, маячіти, 

манячіти, бовваніти; 2) ввижатися, 
привйджуватися, верзтйся 

Мерзавець, вка — поганець, поганка, пас¬ 
куда, мерзота, ледащо 

Мерзить— 1) гйдити; 2) паскудити, пога¬ 
нити, мерзйти 

Мерзкій, мерзостньїй — поганий, паскуд¬ 
ний, гидкий, гидотний, мерзений, 
мерзос(ь)вітний 

Мерзлий — 1) мерзлий, замерзлий; 2) мерз¬ 
лякуватий, змерзляк 

Мерзлякь — змерзляк, мерзляк, змерзлюх 
Мерзлятина — мерзля 
Мерзнуть — мерзнути 
Мерзость — погань, паскудство, гидота, 

мерзота, огида 
Мерзіть — поганіти, паскудитися, мерзе- 

нитися 
Меридіональний — меридіональний, півден- 

никовий 
Меридіань — південник, меридіян 
Мерикось — шпанка (вівця) 
Меринь — кінь (вихолостаний огирь). — 

Глупь, какь сивьій меринь — дурнйй, 
як вівця , , 

Меркнуть, — мерхнути, марніти, темніти, 
тьміти 

Меркурій — Меркурій 
Мерлуха, мерлушка — смух, смушок (з яг¬ 

няти), линтварь (з вівці), мерйй- 
ця, голйця (із здохлої вівці), вй- 
порток (з мертворожденого ягня¬ 
ти), переліток (з того, що перелі¬ 
тувало), старйця (з старої вівці) 

Мерлушечій, мерлушій, мерлущатьій—смуш¬ 
ковий, смушевий, линтваревий 

Мертвенность— 1) мертвість, завмерлість, 
мертв’ячість; 2) мертвота, мерт¬ 
вість 

Мертвенний— 1) мертвотний, мертв’ячий; 
2)завмерлий 

Мертвецкій — мертвецький, мрецький. — 
Мертвецки пьянь — п’яний як ніч 

Мертвецкая — трупарня , 
Мертвець—мрець (р. мерця), (мн.) — мерці, 

мертв’як, мерляк, умерлець 
Мертвечина — мерлятина, мерло; стерво 
Мертвечинньїй — стервбвий 
Мертвительньїй — мертв’ячий 
Мертвить — мертвйти 
Мертворожденньїй — мерчук, мертвона- 

роджений 
Мертвость — 1) мертвість; 2) одублість, 

задублість 
Мертвий — мертвий, мерлий, в(у)меррий 
Мерцаніе — блймання, бликання, миротіння 
Мерцать — блйкати, блймати, мигтіти, ми¬ 

готіти ( 
Мессія — Месія 
Мести — мести, замітати 
Месть — помста , 
Металлическій, метйлловьій — металічний, 

металевий, метальбвий 
Металцовидний —- металуватий, металопо¬ 

дібний 
Металлоплавильньїй — гамарський. — М. 

печь—гамарня 
Металль — метал, металь 
Металлургія — гамарство, метальнйцтво, 

металургія 
Метаморфоза — метаморфоза, переббраз 
Метаніе — кидання 
Метать, ся — 1) кйдати, ся, борсатися, гедз¬ 

катися. — Метать взорь — кйдати, 
скидати оком. — Метать жребій—бра¬ 
ти, кйдати жереб. — М. икру — терти¬ 
ся. — М. петли — обкидати петлі. — 
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Минареть — мінарет 
Миндалевидньїй — миг(ґ)далюватий 
Миндаль, рос. Ату§с1а1и$ соттипіз Б. — 

мнг(ґ)даль 
Миндальньїіі — миг(ґ)далевий 
Минераль — мінерал(ь), крушець, копа¬ 

лина , 
Минерь — підкбпник, мінник 
Министерство — міністерство 
Министрь — міністер 
Миніатюра — міньятюра, дрібнообраз 
Миніатюрньїй,— дрібнюній, міньятіррний 
Минньїй — міннии, міновий, підкіпний, 

тайниковий 
Мінованіе — скінчення, проминання, ми¬ 

нання 
Миноваться, ся, минуть — минати, ся, обми¬ 

нати, оминати, поминути, обмину¬ 
ти, проминути 

Минога, Реігошігоп шагіпиз — минбга 
Минорньїй — мінорний, жалібний 
Минувшій — минулий 
Минута, минутка, минуточка — минута ('/м 

години), хвиля, хвилька, хвилина, 
хвилинка, хвилиночка. — На минуту, 
на минутку — на хвилю, на хвилин¬ 
ку, на часинку, на волосинку 

Минутньїй — минутний, хвилевий, хвильний 
Миражь — марево, омана, міраж 
Мирволить — пртурати, потакати 
Миреніе — миріння, мйрення, лагожіння 
Мирить, ся — мирити, ся, годити, ся, ла¬ 

годити, ладнати, ся 
Миріада — безліч, тьма (власне 10.000) 
Мирно — мирно, тихомирно 
Мирньїй—мирний, мировий, тихомирний. — 

Мирньїя отношенія — сумир, згода, 
злагода 

Миро — миро 
Мированіе — мирування 
Мировать — мирувата 
Мировая — мирова, помгірна 
Мировой — мировий. —- М. судья — мировий 

суддя.—М. посредникь — посередник 
Мировщикь — миротворець 
Миролюбивьій—миролюбний, тихомирний 
Миролюбіе — миролюбство, лагідність 
Миропомазаніе — миропомазання 
Миропомазьівать— мирувати, миропома- 

зувати 
Мирохранительница — мйрниця 
Мирь — 1) мир, згода, лад, злагода; 2) рос. 

СЬепороаіиш Воігуз Ь. — марь 
Миса, миска — мйска, цйсочка, полумисок, 

(глибока) — макітра, макотерть 
Мнстицизмь — містйчність, містицйзм 
Мистическій — міс.тйчний 
Митингь — віче, МІТИНГ 
Миткаль — миткаль, перкаль 
Мишень — мета, ціль , 
Мишурд — сухозлбтиця, сухозлітка, по- 

злітка; шумйха 
Миеическій — мітйчний 
Миоологическій — мітол(ь)оґічний 
Миоологія — мітол(ь)6гія 
Миеологь — мітол(ь)бґ 
Миеь — міт 

Міазма — міязма 
Міровоззрініе — с(ь)вітбгляд 
Мірозданіе — с(ь)^ітобудбвд, с(ь)вітотвб- 

рення, створіння с(ь)віта 
Міродержець — с(ь)вітодержець 
Міровои — с(ь)вітовйй 
Мірозиждитель — Т ворець, с(ь)вітотворець 
Міросозерцательньїй — с(ь)вітоглядний 
Міросозерцаніе — с(ь)вітбгляд 
Миростроитель —с(ь)вітобудівнйчий 
Міроустройство — с(ь)вітобудбва, с(ь)віто- 

лад 
Міроідь — мироїд, глитай 
Мірской — 1) с(ь)вітовйй, мирськйй; 2) гро¬ 

мадський. — Мірская сходка — сходи¬ 
ни, громада. —Мірская изба—збб(і)рня 

Мірянииь — 1) мирянин, мирянка; 2) гро¬ 
мадянин, ка 

Мірь — 1) с(ь)віт, с(ь)віт Божий, (здр.) — 
с(ь)вітбчок; 2) мир, люди, громада. 
— Ходить по міру — з торбами 
ходйти, старцювати..— Не оть міра 
сего — не сьогос(ь)вітній 

Младенець — дитйна, дитйнка, (що ще не 
говорить) — немовлятко. — Грудной 
м. — дитйна при грудях, цицькова 
дитйна 

Младенческая — родймець, перехід, мимо- 
хід, чорна неміч 

Младенческш — немовлячий, дитйнський, 
дитйнячий 

Младенчество — немовлячий вік, дитйн- 
ство, мальство. — Сь младенчества 
— змалку, змальства 

Млеконосньїй — молокодайний 
Млекопитающій — молокоссучий, ссучий 
МлекоссЬдь, рос. Оаііигп тегиш Ь. — жовта 

кдшка, медянйк, ;батіжкй, буркун- 
зілля, дрібноц(ь)віт, сйворотень 

Млечньїй^— молбшнии. — Млечньїй путь— 
Богів шлях, чумацька дорога, молбш- 
на дорога 

Мліть — мліти, у(в^млівати, зомлівати 
Мнимьій — гаданий, уданий, удаваний 
Мнимоумершій — завмерлець , 
Мнительность — помйсливість, підозріли¬ 

вість 
Мнительньїй — помйсливий, невпевнений 

(в собі); підзбрливий, підозріли¬ 
вий 

Мнить, ся — гадати, ся, здаватися 
. Много — багато, багацько, (не дуже) — 

чимало, багатенько, (дуже) — сйла, 
страх, гурт, тиск, до лйха, до 
крта, до чорта, до біса, до сто- 
біса, чортів тиск. — Во многомь — 
багато в чому. — Многимь кажется — 
багатьом, багато де-кому здається. 
— По многимь причинамь — з бага¬ 
тьох причйн 

Многобожіе — многоббжство, многоббжжа 
Многобожникь — многоббжник 
Многобрачіе — многошлюбство 
Многобрачньїй — мнорошлюбний 
Многоводіе — многовіддя, повідь, повінь, 

повна вода 
Многоводньїй — многовбдий, багатий на во¬ 

ду, повноводий 

п* 
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Многовласка, рос. РоІуІгісЬит, Азрісііит 
Ріііх таз 5п. — папороть, жіноча па¬ 
пороть 

Многоглаголаніе — велемовність 
Многоглаголивьш — велемовний, розмбви- 

стий,балакучий, балакливий 
Многоглазьій — многоокий 
Многогласньш — многогрлбсий 
Многогранньїй — многостінний, гранйстий, 

гранчастий ( 
Многогрішний — многогрішний, велико- 

грішний 
Многодітньїй — багатий на діти 
Многоженець -— многожбн, многоженець 
Многоженство — многоженство 
Многоземельньїй — великоземельний 
Многознаменательньїй, м.-значительньїй, м.- 

значащій — многозначний, велико- 
значний 

Многозначительность, — многозначність 
МногоколЬнньїй—колінчастий, многоколін- 

ний 
Многократкость — многоразбвість, кілька- 

разбвість 
Многократньїй — многоразбвий, кілька¬ 

разовий 
Многокровньїй — крівавистий, кровйстий 
Многолепестньїй — многопелюсткбвий 
Многолиственньїй — ряснолйстий, листа¬ 

тий , 
МноголЬтіе — многоліутя 
МноголЬтній — довголітній, великолітній, 

кількалітній 
Многолюдіе — велелюдність, велйка люд¬ 

ність 
Многолюдность — велелюдність 
Многолюдньїй — велелюдний, великолюд- 

ний, люднйй 
Многоногь, ком. Іиіиз — стонога 
Многоножка, рос. Роїуробішп І.. — папороть 
Многонько — багатенько, чрмало 
Многобразньїй — різноманітний, много- 

взірний 
Многоіілодньій — родючий, плодючий, хлі- 

бодайний, ряснйй (про овоч) г 
Многопольньїй -— многозмінний, на кілька 

змін, на кілька рук , 
Многоразличньїй — різноманітний, розмаї¬ 

тий, усякий, різний 
Многорічивьій — велемовний, розмбвистий 
Многорічивость — велемовність, балаклй- 

вість 
Многосемсйность — сім’янйстість, велико¬ 

сімейність 
Многосемейньїй — сім’янйстий, великосі¬ 

мейний , 
Многословіе -— многослів’я 
Многосложііьій — многоскрадбвий 
Многосторонній — многобічний 
Многострунньїй — струнйстий, многострун- 

нии 
Многострадалець— великотерпець, велико- 

страдник 
Многотрудность — великотрудність 
Многотрудньїй — важкий, труднйй 
Многоугольньїй — многокутний, ріжкатий 
Многоуважаемьій — високоповажний, вель¬ 

ми шановний 

Многоученьїй — великовчений 
Многоціниьій — коштовний, великокоштов- 

ний 
Многоцінность — коштовність, великокош- 

тбвність 
Многоцвітность — многобарвність, много- 

кблірність 
Многоцвітньїй — многобарвний, многокб- 

лірний 
Многочисленньїй — численний 
Множество — багато, багацько, сила, велй¬ 

ка сила, тиск, валява, тьма-темрява. 
— Безчисленное множество — безліч, 
сила силенна 

Множимое — мнбженик 
Множимьій — множний 
Множитель — мнбжитель 
Множить, ся — множити, ся, намножати, ся 
МнІ — мені 
Мнініе — думка, гадка, здання. — По моєму 

мнінно, я того мнінія — на мою 
думку, як на мене 

Могила — 1) яма, гробовище, гріб; 2) мо¬ 
гила , 

Могильница, рос. Уіпса — барвінок 
Могильний — могильний, гробовий 
Могильщикь — гробокоп, могильник 
Могота — сила, змога. — Не вь моготу — 

не по силі, не під силу 
Могучій, могущественньїй—могучий, могут- 

ний, можний, дужий, великомож¬ 
ний, потужний, прембжний 

Могучникь, росл. — палочник, ТурЬа ап- 
^изІіґоГіа Ь. 

Могущество — могутність, сила, можність, 
великомбжність 

Мода — мода, поведенція 
Модель — зразок, взір, модель 
Моделировать — моделювати 
Модистка — модниця ( 
Модница — модниця, модос(ь)вітка 
Модничать —триматись, додержувати моди 
Модний — модній, модний, мбдешний 
Можется, у виразі: не можется — не зду- 

жаєтся. — Какь живется, можется? 
— як ся маєте? Чи живі, чи здорові? 

Можжжевеловьій — ялівцевий 
Можжевельникь, рос. Іипірегиз соттипіз 

Ь. — яловець, 
Можно — можна, вільно 
Мозглий — гнилий (про овочі), трухлявий 

(про дерево), прйтхлий, тухлий (про 
иньші речі), хирий, хйрлий, слабо¬ 
витий 

Мозглякь — хирляк, миршавець 
Мозглятина — гнилятина, трухлятина , 
Мозгнуть— 1) гнити, трухлявіти; 2) марні¬ 

ти, хиріти 
Мозговикь, мозговина, Соепигиз сегеЬгаІіз 

— мозгівнйк, коловайка 
Мозговой — мізковйй ( 
Мозгь — 1) СегеЬгит — мізок, мозок; 2) Ме- 

биііа оззіит — шпік 
Мозжечекь, СегеЬеІІит — мізбк, мізбчок 
Мозжить — мізчйти 
Мозолистий — мозолистий, мозблявий 
Мозолить — мул(и)яти, дозолити 
Мозоль — мозоля, нагнітка, (на п’яті) — 
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гузка 
Мозольний — мозолевий, мозольний 
Моя, моя, моє — мій, моя, моє 
Мойка — 1) миття, (про білизну) — прання, 

праття; 2) моики (де миють вовну) 
Моклакь — жмикрут, глитай; скнара 
Моклий — вохкии, мокрий, змоклий 
Мокнуть — мокнути 
Мокредина — трясовина 
Мокренькій, ко — мокренький, ко 
Мокрехонекь, ко — мокрісінький, ко 
Мокрець — мокрець 
Мокрица — 1) ком. Опізсиз азеїіиз —стонога, 

мокриця; 2) рос. Зіеііагіа тейіа 8ті(Ь. 
— мокрець, мокриця 

Мокричньїй — стоноговий, мокрйцевий 
Мокроватьій, то — мокренький, ко 
Мокрота — вохкість, мокрість 
Мокрота, мокротина — флегма, флягма, хар¬ 

котина, харкотиння, хряки, харканй- 
на, мокротиння 

Мокротистьіи, мокротньїй — мокротинний 
харкотинний 

Мокрьіи — мокрий 
Мокріть — мокріти 
Молва — помовка, поголос, поголоска, сла¬ 

ва, поговір; чуті^а, почутка. —Дурная 
молва — поговір, неслава 

Молдавія— Молдавщина, Мультянщина, 
Молдава 

Молвить — мовити, казати 
Молебень, молебствіе — молеб(і)ень 
Молебствовать — молебе(і)ць правити 
Молельня—божниця, богомільна, каплиця, 

(у жидів) — школа 
Молельщикь —- молець, молитвеник 
Моленіе — моління, благання 
Молитва — молитва. —Давать молитву — 

молйтвувати. — Брать молитву — 
молйтвуватися. — Учить молитві (ді¬ 
тей) — молйти 

Молитвенникь — молитвеник, молитовник 
Молитвенньїй — молитовний 
Молитвословь — молитовник 
Молить — молйти, благати 
Молиться — ^олйтися 
Молка — поміл (р. по^мелу) 
Молкнуть — мовкнути 
Молкомь — мовчки 
Молнія — блйскавка, блискавйця, (з гро¬ 

мом) — грімнйця 
Молніеносньїй — блискавйчний 
Молодая — молода 
Молодежникь — молоднйк 
Молодежь — мблодіж, молодь, молоднеча, 

молодята 
Молодожень — новоженець 
Молоденькій — молоденький 
Молодехонекь — молодесенький 
Молодецкій — молодецький, юнацький, 

хватський 
Молодець — молодець, юнак, козак 
Молодечество — молодецтво, юнацтво 
Молодечсствовать — молодцювати, козаку¬ 

вати 
Молодило, рос. 8ебит ТеІерЬіит Ь. — за¬ 

яча трава, росада, гадун. 8. асге 1-. 

— бур^чкй, гінець, росхідник, очі- 
ток, очітки, молодень, чйстик 

Молодить, ся — молодйти, ся, підмоложу- 
вати, ся, відмоложувати, ся 

Молодица, молодка — молодйця, (здр.)—мо- 
лодйчка 

Молодицьінь, молодкинь — молодйцин. 
Мододоватьій — молоденький 
Молодой — молодйй. — М. уодьі — молодо¬ 

щі. — Вь м. годьі — віку молодого, за 
молодощів, за молоду. — М. місяць 
—молодйк.—М. поросль—молоднйк. 
— М.человікь — молодйк, парубок 

Молодость — молодість 
Молодуха — молодуха 
Молодцеватьій — жвавий, молодцюватий, 

бадьористий , 
Молодіть — молодіти 
Молодякь — молоднйк, 
Моложавіть — молодніти 
Моложавость — молодйй вйгляд 
Моложавий — що молодо виглядає 
Молозиво — молозиво, Соїазігит 
Молоки — молочко (риб) 
Молоко—молоко, (здр.)—молочко, (дитяче)— 

мон(я)ьо, (після родів) Соїазігиш— 
молозиво, (з-під сиру)—сироватка. — 
Женское м.—покорм.—Кипяченое м. — 
пряжене молоко. — Молоко птиць, Сега 
— воско^йця. — Парное м. — сиро¬ 
дій, с(ь)віже молоко, тепле 

Молокосось — блазень, блазнюк, безвусий, 
(лайливо) — шмаркач , 

Молотбить — молотник, молотільник 
Молотило — біяк, (здр.) — біячбк, (поб.) 

— біячйще, біячисько 
Молотилка — молотйлка, молотня 
Молотильна — 1) молотарня, тік, (кіньми)— 

гарман; 2) молотйлка (машина) 
Молотильщикь — молотник, молотільник, 

(на гармані) — гарманець 
Молотить, ся — молотйти, ся, калатати, ся, 

колосувати, (кіньми) — гарманувати, 
гарманити,ся 

Молоть, молотокь — молот, молоток, моло¬ 
точок, (ковальський) — біяк, (не ду¬ 
же великий) — однорук, (на заводах) 
— шляга, вершляг, (дерев’яний) — 
киянка, (з довгим кінцем) — носаль, 
(набивати жорна) — оскард, оскар¬ 
да, (палиця з молотком) — келеп 

Молоть, ся — 1) молотися, (на питлю) — 
питлювати, (покінчати) —обмолоти¬ 
ся; 2) молоти, верзтй , 

Молотьба — 1) молотьба, 2) молотіння, мо¬ 
лочення, (кіньми) — гарманування. — 
Окончаніе м. — обмолот. — Окон- 
чить м. — обмолотйтися 

Молотье — мелення 
Молочай, рос.: а) СЬеІісіопіиш ша)из Ь. — 

гдекопар, гладу(й)шІник, ростопаш, 
сіре зілля, чистотіл, старавина, 
прозорник; б) ЕирогЬіа Езиіа Ь. — 
молочай, молочак; в) 8опсЬи$ агуеп- 
зіз Ь. — гірчак, молочак, молочай, 
чортове зілля, осет; 8. оіегасеиз Ь. — 
молочак, какйш, сусай 
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Молочникь — 1) молотник; 2) молошняк, 
сосун, сосунець; 3) рос. Тга§оро§оп 
ргаїеп$і$ Ь. — козелець, козельці, ко- 
зелки 

Молочница,— 1) молбшниця; 2) мед. АрЬіае 
. — пліснявка (в дітей) 

Молочньїй—молодший.—М. лихорадка—мо¬ 
лбшниця. —Молочное—молбшне, мо- 
лочйна. — М. зубьі — молодші зуби. 
— М. продукти — набіл, дійво 

Молочна — молошня 
Молча, молчаливо — мовчки, мовчазно, 

нишком 
Молчаливость — мовчазність, мовчазли¬ 

вість 
Молчаливьій — мовчазний, мовчазливий, 

мовчущий, мовча(у)н 
Молчальникь, ца — мовчан, мовчун, ка 
Молчаніе— мовчання, мовчанка, мовчок 
Молчанка — мовчан (гра) 
Молчать—мовчати, німувати. — Молчи, -те! 

— мовчи, мовчіть, -те, цить,-те, зась! 
Молчкомь — мовчки, нишком, тишком, 

тйшком-нйшком 
Молчунь, нья — мовча(у)н, ка 
Моль — мов, мовляв 
Моль, ком. Тіпеа — міль (р. від. — мбляї, 

мільга. — М. шубная, Тіпеа реіііопеїіа 
— вовняний міль. — М. вощинная — 
мотилйця, метенйця 

Мольба — молйтва, благання 
Мольберть — сталюга, мольберт 
Молюскь — м’якун. — Молюскь річної!, 

Апабапіа і Опіо — скойка 
Моментально — в мент, у млі ока; духом 
Моменть — момент, мент 
Монархиня — монархйня ( 
Монархическій, ки — монархічний, но 
Монархь — монарх(а), царь, цісарь 
Монаршій — монарховий 
Монастьірь — манастйрь, (католицький) 

— кляштор 
Монахиня—чернйця, (здр.)—чернйчка, чер- 

нйченька, монашка. — Монахиней 
бьіть — чернйчити, у чернйцях бути 

Монахь — чернець, (р. ченця), (мн.) —ченці, 
(здр.) — ченчик, монах 

Монашескій — чернечий, чернецький 
Монашество — чернецтво 
Монашествовать — чернечити, ченцювати 
Монета — монета. — (Стародавні в Україні 

монети): таріль (сама дрібна), шеляг 
(4 гарілі, або копійка). — Четвсртакь 
— півкопи або четвертак (25 к.), пол- 
тинникь — копа, коповйк, півкарбо¬ 
ванця (50 к.), 75 к. — трьохрублевий, 
п’ятизлбтник, рубль, ЦІЛКОВЬІЙ — 
карбованець 

Монетний — монетний. — М. дворь —моне¬ 
тарна 

Монетчикь — монетник 
Монисто — намйсто, (одна зернина) —на- 

мистйна, (здр.) — намйстечко, (з ко¬ 
ралів) — коралі, добре намйсто, (од¬ 
на зернина) — коралина, (з корале¬ 
вих обрізків) — січка, (скляне) — буз¬ 
кове намйсто, пацьорки, (з дрібно¬ 

го бісеру) — селянки (певне від сло¬ 
ва селяти, вселяти — низати) 

Монотонцьій, но — однйм голосом, одно¬ 
манітний, но 

Монументальний — вікопомний, монумен¬ 
тальний 

Монументь — монумент, пам’ятник, пбм- 
ник,надгробок 

Мопсь, мопсикь, Саціз Ггісаіог — муцик 
Маралисть — мораліст 
Мораль — мораль ( 
Морганіе — моргання, лупання, кліпання 
Моргать, моргнуть — моргатір -нути, мру¬ 

жити, лупати, -нути, кліпати 
Моргосліпьій — кислобкцй, підсліпуватий 
Морготь — сморід, смерід (р. смороду) 
Моргунь, нья — моргун, ха 
Морда (про з(ь)вірів) — морда, (здр.) — мор¬ 

дочка, (про чоловіка) — пика, (поб.) 
— пицгора, (здр.) — пйчка, пйсок, мар- 
мйза, мармуза, мйдзя 

Мордастьій (про животину) — мордатий, 
(про людей) — пикатий, пискатий 

Мордашка — пйчка, пицюрка; 2) собака 
мордата 

Мореплаваніе, мореходство — мореплавство 
Мореплаватель — мореплавець , 
Моржовка, ррс. Сисшпіз Меіо Ь. — зимів- 

ка, дубівка (диня) 
Моржовнна — моржовина, моржева шкура 
Моржовьій — моржовйй 
Моржь, зоол. ТгісЬесиз го$таги$ — морж, 

морськйй кінь 
Морить — губйти, виводити, переводити, 

морйти,вигубляти 
Морковина, морковникь — морковйння 
Морковньїй — моркв’янйй, морков’яний 
Морковь, рос. Баисиз Ь. — морква, Б. Са- 

гоиа Ь. — морква, морковник, дйка 
морква 

Моркотньїй — журнйй, сумнйй, нуднйй 
прйкрий; млосний, моторошний 

Моровой — моровйй. — Моровое повІтріе? 
моррвая язвч — моровйця, морове 
повітря, помір, прйморок 

Мороженица —- форма до мороженого, до 
морозива 

Мороженіе — мороження 
Мороженое — морожене, морозиво 
Морозить — морозити. — Морозить —домо- 

розить, бере мороз, береться мороз 
Морозиться — морозитися, мерзнути 
Морозка — громак 
Морозний, но — морозяний, зимний, но 
Морозь — мороз, (маленький) — морозець, 

(великий) — морозяка, (без снігу) — 
голоморозь. — Утренніе морози (пе¬ 
ред зімою) — заморозки, приморозки 

Мороковать — тямрти дещицю, маракувати 
Моросить — мрячіти, імжйти 
Морочить — морочити 
Морошка, рос. КиЬи$ СЬатаетогш Ь. — 

морошка 
Морскои — морськйй 
Мортира — гаківнйця, мущйр, мортйра 
Морщина — зморшка, брйжжа 
Морщинистий — зморщений, поморщений, 

бабкуватий, брижжатий, брижнас- 
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тий, (про овочі) —- мбрхлий 
Морщинньїй — зморшковий 
Морщиноватьій — зморшкуватий, побрйж- 

тий (про овожений) 
Морщить, ся — морщити, ся, зморщувати, 

ся, (про овочі) — мбрхнути. — М. лобь 
— супитися 

Морь — мор, моровиця, пошесть, вмерач- 
ка і д. Моровой. — Моровое повЬт- 
ріе 

Морякь — моряк ' 
Моекотильїц.иі — корінний. — М. товарь 

— корінний товар ' 
Москоть — коріння, фарби, сдлітра, купер- 

вас, нафта і всякі химічні речі, що 
вживаються в ремествах 

Мосоль, мусоль — маслак 
Мостикь — місток, місточок, (для переходу) 

— кладка, похідня 
Мостильщикь — мостнйк, (що мостить ка- 

мінем) — брукарь 
Мостить, ся — 1) мостйти, (дошками) — сте- 

лйти, (камінем) — брукувати, бурку- 
вати, (тарасом) — тарасувати, (греб¬ 
лю) — гатйти, (рештовання) — решту- 
вати, ся; 2) мостйтися, (наче в гнізді) 
— кублитися, кукбблитися 

Мостки — 1) кладка, кладки; 2) ре(и)штб- 
вання 

Мостовая (з дерева) — прміст, (з кдменю) 
— бурк, брук, бурківка, бруківка 

Мостовина — мостйна, мостовйна, стелина 
Мостовое, мостовщина — мостове 
Мостовой — мостовйй 
Мостовщикь — мостовйй 
Мость — міст, (дошка в мості) — мостйна.— 

Каменньїй мость — мурований міст 
Моськинь — муциковий 
Мотальница — мотовйло 
Мотальщикь, ца— мотач, ка, мотальник, 

ця, (в жарт) — ниткоплут 
Мотаніе — 1) кивання, хитання; 2) мотан¬ 

ня, сотання; 3) мотання, мантачен- 
ня, трйнькання,гайнування 

Мотать— 1) кивати, хитати; 2) мотати, со¬ 
тати (нитки); 3) мотати, мантачити, 
гайнувати, цйндрити, переводити, 
трйнькати , 

Мотаться — 1) хитатися, теліпатися; 2) веш¬ 
татися, тинятися, блукати; 3) мота¬ 
тися, сотатися 

Мотивировать — мотивувати 
Мотивь — 1) (фільоз.) мотйв, засада; 

2) (муз.) мотйв, голос, мел(ь)6дія 
Мотовка — цйндра, марнотратка 
Мотовской — марнотратний, ростратний 
Мотовство — трйнькання, гайнування, мар¬ 

нотратство 
Мотовязокь, мотоврзь — мотузої}, мотузка 
Мотокь— міток, мітка, '/2— півміток, (час¬ 

тина в три нитки) — чйсниця, (в 10 
чисниць) — пасмо (або) повісмо, (в 
20 пасом)—півміток, (пряжа знята з 
мотовила) — талька 

Мотушка— 1) витушка, вителька; 2) цівка, 
мітнііця (ниток) 

Моть — міток; 2) мот, (частіше) — мотйга, 

мотяга, моталйґа, трйнькало, марно- 
травець 

Мотьїка -— копанйця, (иноді) — мотйка 
Мотнлекь, мотнлечекь — метелик, метели- 

чок 
Мотьіль — 1) мотйль, (здр.) — метелик; 2) ша¬ 

тун, вітрянйця (в парових маши¬ 
нах) 

Мотьільковьій — метеликовий 
Моха, ком. ТЬгір$ — мошка 
Мохна — мйчка, кудла 
Мохнатость — волохатість 
Мохнатий — волохатий, кудлатий 
МохнатЬть — волохатіти, кудлатіти 
Мохноногій — д. Мохнатий 
Моховой — моховйй 
Мохорь, мн. мохрьі — торочка, .торочки, 

пацьорка, пацьорки; зубці по кра¬ 
ях на квітковйх листочках 

Мохровьій — повний (про квітки) 
МохровЬть — повніти, повнішати (про 

квітки) 
Мохрякь — нехлюя, нечупара, нечепура 
Мохь, (р. від.) мха —1) рос. Мизсих $рііа£- 

пит -— мох, (р. моха); 2) рух, пушок 
(на тілі); 3) мочар, мочарі 

Моча, Іігіпа — сеч, моч, сцяки, сциклйни, 
сйки,сиклйни , 

Мочагь, мочажина — мочар, мочарі, мок- 
рач 

Мочалина — лйко, лйчко , 
Мочалка — 1) д. Мочалина; 2) віхоть, (здр.) 

— віхтик 
Мочало — лйко 
Мочальний — лйчаний 
Мочевина — 1) калюжа; 2) сечина 
Мочевой — сечнйй, сечевйй, мочевий. — 

Мочевой пузьірь — міхрр, сечнйк. — 
М. камень — міхурнии камінь 

Мочегонное — сечегін, посцикайло 
Мочегонь, рос. Меііиіз МеІіззорЬуІІиш Ь. 

— пахуче кадйло, гадин язйк 
Мочеиспусканіе (мед.) — сечепуск, сцяння, 

сцикавка 
Мочсиспусі>ательньій каналь (анат.) — селе¬ 

провід, ІЛгеїег 
Мочеточникь (анат.) — сечетока, ІігеїЬга 
Мочить, ся — П мочйти, ся; мокнути; 

2) сцяти, сйкати, пускати сеч, уси- 
катися, (про діти) — пісяти, (уві сні) 
— ловйти рйбу 

Мочка — 1) мочіння; 2) РіЬга — волокно, 
(здр.) — волоконце; 3) мочки (тонень¬ 
кі ниточки від коріня), (у де-яких 
рослин, напр. у буряків) — пателйн- 
ня; 4) мйчка, куделиця; 5) мочка (у 
хамута; 6) завертні (у санок) 

Мочь — міць, сйла. — Не вь мочь, мочи нЬгь 
— не сйла, не спромога, не під сйлу. 
— Со всей мочи, что єсть мочи — чим 
дуж, (вірніше) — чим дужч 

Мочь — могтй, змогтй, здоліти, здужати, 
здолати, спромогтйся 

Мошенникь, ца — шахрай, ка, мошеник, 
ця, махляр, ка, дурйс(ь)віт, ка, ошу¬ 
канець, ошукач 

Мошенничать— шахрувати, шахраювати, 
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мохати, обдурювати, ошукувати 
Мошенническій — шахрайський 
Мошенничество — шахрайство, мошенство, 

ошуканство 
Мошка — мошка 
Мошна, мошонка — 1) капшук; 2) (у сам¬ 

ців, мішечок з яйцями) — ралйтка, 
шиндокбра, (з рос,) — мошінка 

Мощеніе — мощення, мостіння, (камінем) 
— буркування 

Мощи — мощі (р. мбщів) 
Мощньш, но — міцний, но, дужий, могучий 
Мощность — могучість, могутність 
Мракь — морок, мряка, темрява, темнота 

тума 
Мраморньїй — мармуровий, марморяний 
Мраморь — марму(о)р 
Мрачить, ся — хмарити, ся, тьмарити, 

тьмйти, темніти 
Мрачность — тьм’яність, хмурість, похму¬ 

рість, хмурність, понурість, сум¬ 
ність 

Мрачньїй, но — 1) тьм’яний, но; 2) хмурий, 
ро, хмурнйй, но, похмурий, ро, по¬ 
нурий, ро, сумнрй, но. — Мрачньїй 
человікь — супій, понура, вовкува¬ 
тий, дундук, похнюп^и, темрюк ( 

МрачнЬть — темніти, темнішати, хмурніти 
Мститель, ница — мес(т)ник, ця, помс(т)ник, 

ця, помстйтель, ка 
Мстительность — мстйвісь, помстйвість 
Мстительньїй — мстйвий, во, местний 
Мстить, ся, отомстить — мстйтися, по- 

мстйтися (над ким) 
Мститься, помститься — здаватися, верз- 

тйся, приверзтися. — Зто ему пом- 
стилось — се йому приверзлось 

Мудрено — 1) хйтро, мйдро, штучно; 
2) трудно, тяжко — Не мудрено, что... 
— не дйво, не дйвно, що... 

Мудреность — мудрація 
Мудреньїй — 1) хйтрий, мудрячий, штуч¬ 

ний; 2)труднйи, тяжкйи 
Мудрець — мудрець, розумаха, (іронично) 

— мудрій, мудрак, мудрагель 
Мудрить, мудрствовать — мудрувати, муд- 

рячити, химерити 
Мудрованіе, мудрствованіе — мудрування, 

мудрація, мудрощі 
Мудрость — мудрість. — Мудрость лікар¬ 

евая, рос, йізутЬгіуип ЗорЬіа Ь. — 
віники, вінички, віничча, рогачка, 
польова гірчйця 

Мудрий — мудрий, розумний , 
Мужать — до зросту доходити, мужніти 
Мужаться — непоступатися, бути мужним 
Мужеложство — мужоложство, содомія 
Муженекь — чоловіченько, старенький 
Мужескій — мужеський, чоловічир 
Мужествснность — мужність, с(ь)міливість 
Мужественньїй, но — мужний, но, відваж¬ 

ний, но, с(ь)міливий, во 
Мужество — мужність, відвага, хоробрість 
Мужиковатость — мугирякуватість, про¬ 

стацтво 
Мужиковатьій — мугирякуватий, простаць¬ 

кий 
Мужикь — селянйн, селюк; мужйк, хлоп; 

(грубий) — мугйрь, гевал, мугиряка 
Мужицкій — селянський, мужйцький, му- 

жйчий,хлопський 
Мужиченко — мужичйсько, хлопйсько 
Мужичество — мужйцтво, хлопство 
Мужичина — мужичйще 
Мужичка — селянка, селючка, мужйчка 
Мужичонокь — мужиченя, (мн.) — мужиче- 

нята, мужичата 
Мужичье — мужва, хлопство 
Мужлань — мугйрь, мугиррка, гевал 
Мужнинь, мужній — чоловіків, мужній 
Мужской — мужеський, чоловічий 
Мужчина — чолові^, мужчйна , 
Мужь — муж, чоловік, (ласк.) — чоловічень¬ 

ко, дружйна, подрузрка. — Мужи со- 
віта — думця, мужі громадські 

Музей — музей 
Музика — музйка 
Музьїкальность — музйчність 
Музикальний — музйчний 
Музьїкантскій — музйцький 
Музьїканть, ша — музйка, музикант, ка, 

грач 
Мука — борошно, (здр.) — борошенце, мука, 

(що зостається при крупах) — під- 
крупиця, (зметена з каміня) — обме- 
тиця, (що зосталася на ситі) — ме- 
жйсітка. — Крупнчатая мука — питльо- 
вана, питлівка 

Мукомоль — мельушк, мірошник 
Мукосій — мукосій 
Муль — ослюк 
Мундирь — мундир, мундур, уніформа 
Мундштукь — байрак, (здр.) — байрачок, 

цугли; цигарнйчка 
Мурава — м(о)уріг, м(о)уріжок; рос. Роїу- 

§опит ауїсиїаге Ь. — с(ш)порйш 
Мурйва — полйва, покіст, д. Глазурь 
Муравей, ком. Рогшіса — мурашка 
Муравейникь— 1) мурашник, мурашйнник, 

муравнйк, комашнй, кома(шнйця, 
комашнйще; 2) мурашкоїд (вед¬ 
мідь) 

Муравейньїй — мурашковий, мурашйний 
Муравить — д. Глазурить 
Муравленица, муравленка — полйв’яна по- 

суда 
Муравчатьій — крапчатий, крапчастий 
Муравьідь, зоол. МугшесорЬа^а — д. Му¬ 

равейникь 2 
Муравьиньїй — д. Муравейньїй. — Муравьи- 

ньіе яйца — подушки, подушечки 
Муринская трава, рос. ЗаЬта Аеіюріз Ь. — 

ведмеже 5Іхо, дивина, бабки 
Мурльїканье — муркотання, мурукання, 

воркотання; воркота, воркіт 
Мурльїка — марка, воркіт 
Мурльїкать, мурньїкать — 1) муркотати, 

муркотіти, воркотати, мрукати; 2) му¬ 
гикати, кургикати, курнйкати 

Мурчать — гарчати, гаркати 
Мускатний — мушкатний, мушкатовий. 

—- М. оріхь — мушкатний горіх, 
мушкатна галька 

Мускать — мушкат 
Мускулистий — м’язкйй, жйлавий 
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Мускульний — м’язовий 
Мускуль, Мизсиїиз — м’яз, м’ясень, мй- 

шиця 
Мускусовий — пижмовйй 
Мускусь, МозсЬиз — пижмо, мишка 
Муслить, муслякать, ся — слинити, ся, мур¬ 

зати, ся, ялозити, ся (слиною) 
Муслякь — замазура, мурза 
Мусорить — сїьїмітйти 
Мусорньїй —с(ь)міттьовий 
Мусорь — груз, валява, валява; с(ь)міття 
Мутить, ся — каламутити, ся, колотити, ся, 

баламутити, мутити, ся 
Мутноватьш — помутний 
Мутность — каламутність, мутність 
Мутний, но — каламутний, но, мутний , 
Мутніть— каламутитись; темніти, темні¬ 

шати , 
Мутовка — 1) вилочка, віничок (паличка з 

ріжками на кінці), колотівка; 2) д. 
Болтунья 

Муть — мут; гуща, фуз, фус, (частіше мн.) 
— ф^си 

Муфта — муфта, мухта 
Муха, ком. Мизса — муха, (здр.) — мушка, 

(дитяче) — муся, (зб.) — мушва 
Муха шпанская, ком. Меіое уезісаіогіиз, 

Ьуііа уезісаіогіа — майка, (порошок 
з неї) — шпанська мушка 

Мухинь, мушиний — мушин, мушйний 
Мухоловка — 1) пт. Мизсісара аігісаріїїа 

— мухоловка;(2) рос. Сатеїіпа заііуа 
Сгагіїг — рижій 

Мухоморь, гриб А^агісиз тцзсагіиз — му¬ 
хомор, моремух, мушірка, мушарка 

Мухортикь — мйршавии (про чоловіка) 
Мухортннй (про коней) — гнідіїй (і разом) 

— біломйзий 
Мученикь, ца — мученик, ця 
Мученіе — мука, катування, мордування, 

кара, карання 
Мученическій — мученський 
Мученичество — мученьство 
Мучитель, ница — мучйтель, ка, кат, душ¬ 

ман 
Мучительний, но— болісний, но, тяжкйй, 

тяжко 
Мучительность — болісність 
Мучительскій — катівськйй 
Мучительство — д. Мученіе 
Мучить — мучити, катувати, мордувати 
Мучиться — мучитися, мордуватися, кара¬ 

тися; морочитися, надитися 
Мучица, мучка — борошенце 
Мучникь — мучнйк (що продає борошно) 
Мучной — борошенний, борошняний, 

мучний 
Мушкеть — мушкет 
Муштрованіе, муштровка — муштрування, 

муштра 
Муштровать — муштрувати 
Мушчатий — крапчастий, 
Мховина — мочар, мочарі 
Мховий — моховий 
Мчать, ся — мчати, ся, перти, гнати, ся 
Мшанка, рос. 5а§іпа ргоситЬепз Ь. — мок¬ 

рець 
Мшарить, ся — шаршавити, ся, шаршавіти, 

волохатити, волохатіти, кудлати, ся, 
кошлатити, кошлатіти 

Мшарь — мочар, омшарь, омшарина 
Мшить— шпаклювати, конопатити мохом 
Мщеніе — д. Месть 
Мьі — мьі, нас і т. д. — За нами — по нас, 

за нами 
Мьіза — фільварок, хутір 
Мьізгать — 1) швандяти, шмигляти, снови¬ 

гати; 2) шарпати, драти (одежу) 
Мьізникь, ца — хуторянин, ка 
Мьізньїй — хуторнйи , , 
Мьїкалка, мьїканица — щітка, гребінка (що 

нею льон чешуть) — дергачка 
Мьїкать — чесати (льон, коноплю). — Мьї- 

кать горе — бідувати 
Микаться — 1) шмигляти, гасати, снови¬ 

гати, шастатися; 2) бідувати, ти¬ 
нятися 

Мьіленіе — миління, намйлювання 
Милить, ся — мйлити, ся 
Мьіло — мйло, (маленький шматочок піс¬ 

ля миління),— обмйлок, омйлок, (на 
конях) — піна 

Мьіловареніе — милярствО 
Мьіловарка — милярка 
Мьіловарничать — милярити 
Мьіловарь — миляр 
Миловидний — милуватий 
Мьіловникь, росл. — миляк, Заріпсіоз 

заропагіа 
Мьіловаренньїй заводь — миловарня, ми- 

лярня 
Мьільникь, рос. Заропагіа оГГісіпаїіз Ь. — 

собаче мйло, натяг, натягач, стягач, 
чистуха, звоздик 

Мьільница — мйльниця 
Мильний — мйльний. — Мильная вода— 

МЙЛИНИ,змйлини 
Мьісленньїй, но — мйелений, но; уявний, 

гаданий, но, в мйелях, в думці, на 
думці, в гадці 

Мислитель — мислйтель, мйеленик, думак 
Мислить — 1) мйелити, думати, гадати, 

міркувати, розважати, в мйелях, на 
думці мати; 2) дбати, клопотатися 

Мьіслиться — думатися, гадатися, здава¬ 
тися, роїтися 

Мьісль—мисль, мйеля, (здр.) — мйелонька- 
дума, (частіше здр.)—думка, гадка. — 
Прийти на мьісль — на думку спас¬ 
ти. — И вь мьісляхь не бьіло — і на 
д^мці не було, ні думки, ні гадки не 
було. — Мисли толпятея вь голові 
— думка думку поганяє, за думкою 
думка 

Мьісь — 1) ріг, (здр.) — ріжок, (між двома 
річками, де вони зливаються) — 
вйлка; 2) виріжок (в одежі) 

Митарство — 1) митниця (де збирають ми¬ 
то); 2) шахрайство і д. Мошенни- 
чество; 3) митарство (церк.) 

Мьітарь — 1) мйтарь, мйтннк (що збирає 
мито); 2) ,шахрай, ошуканець 

Мьітиться — бігати, мати бігунку 
Мьіть — бігунка 
Мьіть — линьба (птиць) 
Мьітье — миття, (про білизну) — прання, 
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праття 
Мьіть, ся — мити, ся, (білизну) — прати, ся, 

(теплою водою) — банити, ся, (окро¬ 
пом) — парити 

Мьічаніе — мукання, (сильне) — ревіння, 
рик 

Мьічать — мукати, (сильно) — ревти, (глухо 
й товство) — бутіти 

Мьішастьій — мишастий 
Мьішеловка — пастка, лапка (на миші) 
Мьшіенокь — мишеня, -тко 
Мьішендина — мишоїд, недоїдки мишачі 
Мишій — мишачий 
Мьішка — 1) д. Мьішь (здр.); 2) паха, пах¬ 

ва (під плечем) 
Мьішленіє — мислення, думання, гадання 
Мьішца — м’яз 
Мьішь, Миз — миша, (здр.) — мишка, (ма¬ 

ле) — мишеня, -тко, (зб.) — мишва 
Мьішь летучая, Уезрегііііо тигіпиз — ка¬ 

жан, лйлик,лелик 
Мьішье ухо, ушко, рос, Му050ііз раїїШгіз 

\УііЬ. — павйні вічка 
Мьішьи глазки, рос. СурзорЬіІа тигаїіз Ь. — 

лисйця, лищйця, птиче зілля 
Мьішьи ушки, рос. Ніегасіит РіІ05ЄІ1а Ь. 

— нечуй-вітер 
Мьішьяковьій — арш(с)ениковий 
Мьішьяковистьій — арш(с)енйстий 
Мьішьякь, Агзепісшп — арш(с)еник, аршй- 

ник ш 
Мьіщелка, мьіщелокь — кісточка (на нозі), 

щйколотка (на руці) 
Мідистий — мідянйстий 
Мідить — мідити 
МІдникь — мідник, котляр 
Мідница — міднйця 
Мідническій — котлярський 
МІДНИЧЄСТВО — котлярство 
Мідноплавильньїй заводь — котлярня 
Мі.дная ржа уибирка — мідна іржа, гришпан 
Мідний — мідниц, мідянйй. —Мідньїя день- 

ги — мідяні гроші, мідякй. — М. лобь 
— безсоромний, безлйчний, дурень 

Мідь —1) мідь. — Желтая мідь — жовта 
мідь, мосяж. — Красная мідь — черво¬ 
на мідь, томбак; 2) мідяне начйння. 
— МІдньїй котель — мідень. — Мід¬ 
ний тазь -— міднйця 

МІдяница, змія Апдиіз Ггадіїіх — мідянка, 
мідянйця, падалиця, веретілка 

Мідянка — 1) Аегидо сиргі — гришпан, мі¬ 
дянка; 2) ком. Виргезііз — бздюха, 
смердюха, вонючка (з породи хру¬ 
щів) 

Міленіе — крейдування 
Мілить, ся — білити, побіляти, мазати, на¬ 

тирати крейдою 
Міловои — крейдянйй 
Мілокь — крейдочка 
Міль, Сгеїа — крейда. — Красний міль 

—лфбрика , і 
Міна — міна, міньба, рроіуііна, обміна, за¬ 

міна, вймін, обмін, мінька. —Міною 
— міньки 

МІновой, міновной — міновйй, обмінний, за¬ 
мінний. — М. запись — замінний лист 

МІновщикь — міняльник, міняйло 

МІновщина — міняння і д. Міна 
Міняло — міняйло, столечник (що міняє 

гроші) 
Міняльний — міняльний 
Міняніе — міняння і д. Міна, 
Мінять,, ся — міняти, ря, вимінювати, об¬ 

мінювати, промінювати, міньжува- 
ти. — Мінять ухо на ухо — міняти так 
на так. — Міняться вь лиці —мінйти- 
ся, змірятися на виду 

Міра — 1) міра.,— Вь іуіру, по мірі — до 
міри, по мірі, помірно. — Не вь міру 
— не до міри; через край, занадто. 
— По мірі силь, возможности — по 
змозі. — Сверхь міри, чрезь міру — 
над міру,,надто; 2) (на сипке або 
рідке) — міра, мірка, (здр.) — мірочка. 
— Видавать мірою — в.іідавцем дава¬ 
ти; 3) (у віршах) — міра; 4) спосіб, 
заходи. — Принять міри — дібрати 
способу, вжити заходів 

Мірило — мір?во 
МІритель — міряльник і д. МІрщикь 
Мірить, ся — міряти, ся, виміряти 
Мірка — міркд, (здр.) — мірочка 
МІрность — мірність 
Мірний — мірний 
Міропріятіе — заходи , , 
МІрщикь, м^ряльникь — мірник, міряль¬ 

ник, мірчий 
МІряніе — міряння 
Мірять, ся — міряти, ся, виміряти. — Мі¬ 

рить сцльі — пробувати сйлу 
Місиво — місиво, замішка 
Місилка — мішалка, копйстка 
Місильний — мішальний 
МІсильщикь, ца — місільник,, ця 
Місить„ ся — місйти, ся, вимісювати, за- 

місювати 
МІска — місіння 
Містечко — 1) містечко, містйна, містй- 

ночка, місцйна; 2) містечко 
Містить, ся — містйти, ся 
Містность — місцевість, місцьовість, міс¬ 

це. — М. холмистая — горби 
МІстньїй — місцевий, красвйц, країнний. — 

МІстньїй образь — наміс(т)ний образ. 
— МЦтньїя свічн — ставникй 

Місто — 1) місце, містйна, місцйна. — Вь одно 
місто — до гурту, до купи. — Во всіхь 
містахь—скрізь, по всіх усюдах. — До 
зтого міста — доти, досюди, поти, 
до сього місця. — Защищенное місто — 
захисток, затишок. — Кь місту — до 
речі (про розмову). — Містами — 
де-де, де-не-де, місцями. — М. битвьі — 
боїще, бойовище.—М. проізда—проїзд, 
переїзд, прогін. — М. вь тіни — заті¬ 
нок, холодок. — М. для поселенія — 
селище, сельбище, поселля. — На м. 
преступленія—на гарячому вчйнку. — 
Не у міста — не до речі, не до ладу, 
не гоже,. — Ни сь міста! — а ні руш! 
а ні з місця! — Новозаселенное м. — 
новоселиця. — Открьітое м. (коло 
села)—белрбень, голотеча.—Отхожее 
м. — відхідник, паскудник. — По 
містамь! — на місце! — Укрьітое місто 
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— закуток, схованка, криївка. — Уса- 
дебное місто — грунт, грунт, садиба. 
Різні місця: (коло води) — затон, 
затока, бдміть (тихе, між скелями), 
бпарь (на болоті), плесо, чистова 
(не заросле на воді), прало, пратва, 
кладкй (де миють білизну), сідло 
(де сідають ловити рибу), стелище, 
стлйще (де білять полотно), терло, 
терловище (де риба треться). — В 
дворі: підстіжжа, стожарня, сто¬ 
жище, стйртище (де стирти), пере¬ 
лаз (де перелазять), садовйще (місце 
нд сад), свинорйя (порите свинями), 
сідало (для курей), с(ь)мітнйк, по- 
пільнйк, попелйще (де зсипають 
попіл). — В лісі: майдан (де гонять 
смолу), гущавина, гущина (густо 
заросле), галява (не заросле), чи¬ 
стина (чисте), грйще (де граються), 
житнище (де росте жито), капус(т)- 
нйк (де росте капуста), коноплище 
(де ростуть коноплі), омшар(ь), омша- 
рина (поросле мохом), розвйлина, 
розвйлля (де розходяться шляхи), 
ревище (де худоба реве), стано- 
вйще, таборище (де стан, табор), 
тйрло, стійло (де спочиває худоба), 
хмільнйк (де росте хміль); 2) посада; 
3)пакунок, клунок , 

МЬстоблюститель — заступник, намісник 
МЬстоименіе — заіменник, займенник 
МЬстожительство — жйтло, жйтлище, 

місце проживання 
МЬстоположеніе — д. іуіЬстность 
МЬстопребьіваніе — місце перебування 
Місторожденіе — 1) родйна, місце уродин, 

м. народження; 2) (ґеол.) — поклади. — 
М. глнньї — глйнище. — М. извести — 
вапнярка. — М. мілу — крейдянка. 
— М. соли — солонйця, солонйще 

Місяць •—-місяць. — Молодой місяць—моло- 
дйк. — М.ца ущербі—щербатий місяць 

Місячина — місячне, па/іок, пайове 
Місячное (у жінок) — місячка 
Місячньїй —місашций, місячний 
Мітить, ся — 1),мітити, ся, значйти, ся; 

2) лучити, цілити, націлятися, у(в)лу- 
чати; 3) важити 

МІта, мітка —зрак, зазначка, вйзначка, 
познака, мітка, (нарізана) — карб, 
(випалена) — тавро, (у лимарів) — 
цурка 

МЬткая трава, рос. Меіашругиш пешогозиш 
Ь. — брат і сестра, браткй 

МЬткій; ко — влучний, но, у(в)лучен, влу- 
чак, цілкйи, меткйй 

Міткость — влучність, влучливість 
МЬховщикь— кожухДрь, кушнір, ф(х)утрар 
Міховщичій — кушнірський, кожухарськии 
МЬховой — Г) хутрянйй, смушевий, линт- 

варевии; 2) міховйй, бурдюгбвий 
Міхоноша — міхоноша 
МЬхь •—• 1) (ф)хугро: (вовчий) — вовкй, (куни¬ 

чий) — кунйці, (з котів) — котй, коти¬ 
ки, (з овець) — линтварь, (з ягнят) — 
смух, смушок, смушки. — Подбивать, 
подбить міхомь — ф(х)утрувати, 

вй(х)футрувати; 2) міх, мішок; (на 
вино) — бурдюг 

МІченіе — значіння, значення, таврування 
Мічепьій — позначений, тавроваций 
Мішалка — копйстка, вйлочі^а, віничок 
Мішать, ся — 1) мішати, змішувати, ся; 

2) перебивати, шкодити, заважати, 
перешкоджати, на перешкоді, у пере¬ 
шкоді ставати, переоаранчати 

Мішаться — 1) мішатися, плутатися, зби¬ 
ватися; 2) втручатися, встрявати, 
вплутуватися; 3) мішатися, боже¬ 
воліти, з глузду збиватися 

Мішетчатьій — мішечковий 
МІшечньїй — мішковйй, лантуховий, тор- 

бинковий , 
МІшканіе — гаяння, баріння, бавлення 
МЬшкать — гаятися, барйтися, бавитися і 

д. Медлить 
Мішковатьій — 1) бахматий (про одіж); 

2) (про чоловіка) — міхуватий, вайлу¬ 
ватий, бамбулуватий 

Мішконосець — міхоноша 
Мішкотньїй — д. Медлительньїй 
МЬшокь, (здр.) мішечокь — міх, мішок, 

(здр.) — мішечок, (великий)—лантух, 
(малий) — торба, торбина, (подвій¬ 
ний) — сакви, саківки, бесагй, (з 
вірьрвок) — киса, (теж, на сіно) — 
пихтір, (на овес) — опалка, (торба, 
зшита з різних клаптиків) — писана 
торба.(на сир) — ворочок,(край 
мішка) — гузйрь 

МІщанинь, ка — міщанйн, міщанка 
МЬщанишка — міщанчук 
МІщанскій — міщанський 
Міщанство — міщанство 
Мягкій— 1) м’ягкйй, м’якйй, мнякйй, (про 

землю) — пухкйй; 2) м’якушка; лагід¬ 
ний, делікатний 

Мягковатьій — м’ягкенький, мнякенький 
Мягкокожій — м’ягкошкурий 
Мягкосердіе — м’ягкосердя, лагідність 
Мягкосердньїй — м’ягкосердий, лагідний 
Мягкость — м’ягкість, мнякість, м’ягкота, 

м’якота 
Мягкотіль, Моїіизсиз — м’якун ( 
МягкотЬльїй — м’ягкйц, м’ягкотілий 
Мягчайшій — наймнякіший 
Мягченіе — м’якшіння 
Мягчительньїй—м’ягчучий, розм’ягчаючий 
Мягче— мнякше, м’ягче 
Мягчить, ся — м'ягчйти, мнякшйти, ся, 
Мягчіть — м’якшати, мнякшати, м’ягчіти 
Мякіїна — полова 
Мякиниикь — полівнйк 
Мякинньїй — полов’яний 
Мякишь— 1) м’якушка, мнякушка, (глевка) 

— глевтяк, глевчак; 2) м’якуш (м’яка 
частина тіла) 

Мякльїй — зм’яклий 
Мякнуть — м’якнути, мнякнути, мнякшати 
Мякоть — м’якуш, м’якушка, (гарбуза; дині) 

— жабурйння 
Мякушка — гнилйця, гнилйчка 
Мялица, мялка—терлиця, терниця, (що нею 

починають розбивати коноплі) — 
бительня, бительниця 
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Мямлить— 1) марудити, мбняти, хамелйти; 
2) мимрити, папляти , 

Мямля—маруда, копотун, макуха, лемішка, 
мамалйґа, моня 

Мнсистьій — м’ясйстий 
Мясникь — різнйк, (жінра його)—різнйчка, 

(дочка) — різниківна, (син) — різни- 
ченко. — Мясникомь бьіть — різнику¬ 
вати 

Мясническій, МЯСІІИЧІЙ — різнйцький 
Мясничиха — різнйчка 
Мясное — м’ясйво, мнясйво 
Мяаюй—м'ясі ійй.—М. лавка—ятка, м’яснйця. 

— М. рядь, рьінокь—різнйці, м’яснйці 
Мясо—м’ясо, мнясо, (тор.)—м’ясне, мнясце. — 

Мясо баранье—баранина, махан.—М. 
говяжье—волове, яловичина.—М. гуси- 
ное — гусятина. — Дикое мясо — дйке 
м’ясо. — М. жарсиое — печене, печеня. — 
М. кюье—коз(л)ягина.—М. кошачье— 
кошатина. — М. куриное — курятина. — 
М. лина — линйна. — М. лошадиное — 
конйна, конйтина. —М. свиное—свини¬ 
на, (солоне) — буженйна. — М. собачье 
— гісйна.—М сома—сомина. — М. суда- 
ка — судачина. — М. утиное — утяти- 
на, качатина; (м’ясо між ребрами) — 
поребрина, ребра, (з грудей) — гру- 
дйна, грудйнка, (з задка) — задок, огу¬ 
зок, (з черева) — почеревина, (поміж 
салом) — проріст(ь) 

Мясопусть — пущ(а)ення 
Мясопустньїй — пищальний, пускальний. 

— Мясопустная неділя — пугцальна 
неділя 

Мясоідь—маснйці, м’яснйці.— Рождествен- 
скій мясоідь — зймні м’яснйці 

Мята, рос. МепіЬа Ь. — м’ята, мнята. — М. 
душистая, М. а^иа^іса Б. — водяна, 
кінська м’ята, полій. — М. дикая, 
полевая, глухая, конская, М. агуепзіз 
— драголюб, кінська, польова, плав¬ 
нева м’ята. — М. кудрявая, німецкая, 
М. сгі$ра Уаіегіі Соті і Ь. — кучерява 
м’ята. — Айглійская, перечная мята, 
М. рірегіїа ЗсЬш. — холодна м’ята. 
— М. кошачья, Иереіа £ІесЬота — 
розхідник 

Мятежникь — бунтівник, ворохобник, по¬ 
встанець, колфтник 

Мятежница — бунтівниця, колодниця 
Мятежническій — повстанський, бунтівнй- 

чий, бунтарський 
Мятежньїй — бунтлйвий, бунтівлйвий 
Мятежь — бунт, повстання, заколот, колот¬ 

неча, ворохобня 
Мятель — метелиця 
Мятньїй — м’ятний 
Мять, ся — 1) мняти, ся, м’яти, ся; 2) (льон, 

коноплі) — терти, тіпати, (солому) — 
мервити: 3) монятися, вагатися 

Мяуканье — нявкання, нявчання, мнявкан- 
ня 

Мяукать — нявкати, нявчати, мнявкати 
Мячь, мячикь — мняч, м’яч, мнячик, м’ячик, 

опука 

н. 
На — 1) (на питання, куди, на кого, на що, 

коли, на скільки, як, де, на кому, 
коли?) на. — На виду. — вид(н)оці, на 
очах. — Жениться на вдові — взяти 
удову, женйтися з удовою, взяти 
шлюб з удовою. — Похожь на отца — 
в батька вдявся, схожий на бятька; 
2) про, на, для, за для. — На случай — 
про случай. — На праздникь'— про 
празник; 3) на! — Воть тебі на! — от 
тобі й на! от тобі й маєш, ото 
маєш! 

Нааукаться — нагукатися, нагоговкатися 
Наахатьсн — набхатися, наохкатися 
Набавить, набавлять, ся — набавити, на- 

кйнути, прикйнути, додати, набав- 
лйти, ся і т. д. 

Набавка — набавляння, накидання, набав¬ 
ка, накидка 

Набавочний — набавочний, додатковий 
Набаклушничать — набайдикувати 
Набалагурить, ся—1) набалакати, набазі¬ 

кати, ся; 2) нашуткувати, напусту¬ 
вати, ся 

Набалдашникь — головка, гал(ь)ка 
Набаловать, ся — напустувати, нажарту- 

вати, нажирувати, ся 
Набалтьівать, наболтать — 1) набовтувати, 

намішувати, набовтати, намішати, 
наколотйти; 2) набазікувати, наба¬ 
лакувати, наверзтй, наторочйти 

Набальзамировать — набальзамувати 
Набарабанить — наб(т)арабанити 
Набарахтаться — навовтузитися, наборса- 

тися, натовктися 
Набарьішничать — набаришувати 
Набатить — розголошувати, роздзвоню¬ 

вати 
Набать—гвалт, гвалт, сполох; дзвін. — Бить, 

ударить вь набать — на гвалт, на спо¬ 
лох дзвонити, бйти 

Набаять, ся — наказати, наговорйти, ся, 
набалакати, ся 

Набедерникь — чапрак 
Набедренникь — набедреник 
Набережная — набережжа, побережжя, при¬ 

бережжя, на(по, при)бережна 
Набережний — на(по, при)бережний 
Набесідоваться — наговорйтися, нарозмов¬ 

лятися, набалакатися 
Набивать, ся — 1) набивати, ся; 2) натоп¬ 

тувати, напихати; 3) вибивати, вй- 
бити, повибивати. — Набить вь уши 
— натуркати. — Набить оскомину — 
оско-му на бйти 

Набиваться — 1) набиватися, напрохува¬ 
тися; 2) збиратися, набиратися; 
3) натаскуватися 

Набивка — 1) набивання, напихання; 2) вй- 
бійка (на тканині) 

Набивной — 1) набившій; 2) (про тканину) 
— вибійчаний 
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Набилки — ляда (у ткацькім верстаті) 
Набирать, набрать, ся — набирати, набрати, 

ся, понабирати. — Набирать вь долгь 
— брати набір. — Набраться бідьі 
— зазнати лиха 

Набитьій — набитий, напханий. — Н. дуракь 
— дурний, як пень, як сак 

Набиться — намордуватися 
Наблевать — наблювати, наригати, навоні- 

тувати 
Наблеять, ся — намекати, набекати, ся 
Наблошнить — наблошйти, напустити бліх 
Наблошниться — заблошйтися 
Наблюдатель, ница — 1) спостережник, спо¬ 

стережниця, наглядач, ка; 2) догля¬ 
дач, ка,дозорця, дозорний 

Наблюдательность — спостережливість 
Наблюдатсльньїй—спостережливий, нагляд- 

ливий; догляднйй, обсерваційний 
Наблюдать — 1) стежити, спостерігати, на¬ 

глядати, обсервувати; 2) доглядати, 
назирати, пильнувати; 3) берегтй, 
заховувати 

Наблюденіе — спостереження, наглядання; 
догляд, доглядання 

Наблюдникь — покришка (на полумисок) 
Наблюсти — доглянути, допильнувати 
Набожничать — бути побожним, (іронично) 

-— живйм до Бога лізти 
Набожность — побожність , 
Набожньїй —побожний, богомільний, с(ь)в’я- 

тобожний 
Набойка — вйбійка, вибйданка 
Набойникь —• товкач, набійник 
Набойчатьій — вибійчаний . 
Набойщикь — вибійчик, набійщик 
Наболтать — набалакати, наторочйти 
Набольшій -— найстарший 
Наболілий — набрлілий, натружений 
Наболіть — наболіти 
Набористьій — збористий, ряснйй 
Наборка — набирання і 
Наборний — 1) набірний; 2) збірний; шту¬ 

кований. — Наборная збруя—ц(ь)в’яхо- 
вана збруя 

Набороздить — наборознйти, надряпати, 
начеркати 

Наборонить, набороновать — наволочйти, 
наскорбдити 

Наборщикь — І^складач, зецер; 2) вербів- 
нйк (людей до війська) 

Наборь — 1) набирання, набір (р. набору), 
бранка; 2) набір, складання (друкар¬ 
ське); 3) наборь орудій, инструмен- 
товь — справилля, припас, начйння 

Набресть — набродити, наорестй, натрапи¬ 
ти, надйбати 

Набродиться — находйтися, набродйтися, 
наволочйтися, натинятися 

Набражннчаться — напіячитися, налига¬ 
тися 

Набранить, ся — налаяти, ся 
Набрасьівать, набросать, набросить — 1) на¬ 

кидати, накйдати, наскидати, по¬ 
накидати, нашпурляти; 2) робйти, 
зробйти нарис 

Набрасьіваться, наброситься — накидатися 
(на кого або на що), допадатися, 

дориватися (до чого), накйнутися, 
допастися, дорватися 

Набредить — наверзтй, наплестй , 
Набренчать, ся — набрязчати, набрязкоті- 

ти, ся 
Набродньїй — приблудний, пригульний 
Набродь — наволоч, приблуда 
Набронзировать — набронзувати 
Набрьізгать, ся — набрйз(ь)кати, наприска¬ 

ти, понабрйз(ь)кувати 
Набрюзжать, ся — наоуркати, ся, натур¬ 

кати ( 
Набуравить — насвердлити, навертіти 
Набухать, хнуть — оучавіти, наоучавіти, 

бубнявіти, набубнявіти, набрякати, 
набрякнути 

Набухлий — набряклий, набубнявілий 
Набучить — назолйти 
Набушевать, ся — набушувати, ся, набуяти 
Набуянить —- нагаласувати, набушувати, 

наґвалтувати 
Набігать, набіжать— 1) наздоганяти, на¬ 

ганяти, наздогнати; 2) набігати, 
назбігатися, наскочити 

Набігать, ся — набігати, ся ( 
Набігь — наскок, напад, набіг. —ДІлать 

набіги — набігати, нападати. — Набі- 
гомь — наскоком 

Набідокурить — нашкодити, наброїти 
Набідствоваться — набідуватися 
Набілить, ся — побілйти, набілйти, ся 
Набіло — начйсто 
Набіситься — наказйтися 
Набісноваться — набіснуватися 
Навага, риба Оас1и$ соїіагіаз — навага, 

дорш 
Наваживать, навозить, навезти, ся — наво¬ 

зити, навезти, ся, понавозити 
Наваксить, ся — наваксувати, ся 
Наваливать, навалить, ся — 1) навертати, 

нагнітати, навалювати, ся, нагніта¬ 
ти, навалйти, ся; 2) накладати, 
накидати, навантажувати; 3) на¬ 
хиляти, нахилйти, ся; 4) насунути 

Наваль — кучугура, (хворосту, лому) — ва- 
лява 

Навальсироваться — навальсуватися, на- 
вальцюватися 

Навалять, ся — 1) наваляти; 2) накйдати; 
3) навалятися, поповалятися; 4) наля¬ 
пати 

Навара — 1) навар; шум, шумовйна, піна 
(у страві); 2) бевка (для телят) 

Наваривать, наварить, ся — наварювати, 
наварати,ся 

Наварка — 1) наварювання; 2) наварка, 
приварка 

Наварной — 1) сйтий; 2) наварнйй 
Навастривать, навострить, ся — нагострю¬ 

вати, нагострйти, ся. — Навострить 
уши — насторожити, насторочйти, 
нашорошити вуха. — Навострить 
руку — набйти руку 

Навощить, ся — навоскувати, навощити, ся 
Наведеніе — навід, наведення 
Навергать, навергнуть — накйдати , 
Навернуть, навертьівать, ся — І) н,а вертіти, 

намотати, навйти, ся, навірчувати, 
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намотувати, навивати, ся, пона¬ 
вірчувати, понакручувати, ся; 2) при¬ 
крутити, прикручувати, ся; 3)(про 
сльози) — набігти, підступити, набі¬ 
гати, підступати; 4) трапитися 

Наверстка — надолужування, надолужен¬ 
ня 

Наверстьівать — наганяти, надолужувати 
Навертка — навірчування, накручуван¬ 

ня; 2) свердління; 3) гайка; 4) сверд¬ 
лик 

Навертать, ся — 1) навертіти, накрутити, 
ся і д. Навернуть 1; 2) насвердлити 

Наверху — у горі 
Наверхь — догори, 
Наверчивать — навірчувати, вертіти 
Навеселиться — навеселитися, натішитися 
Навеселі — під чаркою, на підпитку 
Навзничь — навзнак, наознах, горілиць 
Навзрьідь — ридма, ридаючи 
Навзрізь — 1) нарозріз; 2) вщерть 
Навивальня — мотовило 
Навивать, навить — навивати, накручува¬ 

ти 
Навивка — навивання, намотування 
Навигація — навігація, плавба 
Навинтить — нагвинтити, нашрубувати, 

накрутити , 
Навирать, наврать, ся — набріхувати, на¬ 

брехати, ся, понабріхувати. — На- 
враль сь три короба — наплів сім 
мішків гречаної вовни 

Нависать — нависати 
Навлаживать, навлажить, ся — наволожу- 

вати, намочувати, наволожити, на¬ 
мочити, ся, одволожитися 

Навлекать, навлечь — наволікати, наволок¬ 
ти, стягати, -гтй. — Навлечь біду — 
накликати біду, лихо 

Наводить, навесть — 1) наводити, навести, 
направляти, направити; 2) насила¬ 
ти, наслати; 3) наганяти, завдава¬ 
ти; 4) напрдвляти, націляти, на¬ 
правити, націлити 

Наводнеиіе — повінь, повідь і д. ще Во- 
дополье 

Наводнять, наводнить, ся — заливати, за¬ 
топляти, СЯ, ПОНЯТІ! водою 

Навожденіе — намова, мана 
Навозить, ся — вигноювати, гноїти, ся 
Навозиться— 1) награтися, нажартувати¬ 

ся, напустуватися; 2) наморочити, ся; 
3) навозитися 

Навозньш — гнойовий, гнійнйй, гноянйй. 
— Навозньш жукь — гнойовйк. — 
Навозное топливо — кізяк 

Навозня — гноярка, (де був гній) — гнойо- 
вйще, гноїще 

Навозь — гній 
Навой — навій (р. навою) 
Наволакивать — наволікати, (про хмари) — 

нахмарувати, ся. — Наволакиваеть 
— хмариться 

Наволока (верхня) — пошивка, (иноді) — 
наволока, (перша, в котру насипа¬ 
ють пір’я або пух) — напірниця, на¬ 
сипка 

Наволокь — намул, нависень (над морем) 

Навонять — насмердіти, набадіти, напшо- 
тити, насунути, насмородіти 

Навопить, ся — наголоейти, ся, нагаласу¬ 
вати, нарепетувати, ся 

Наворожить— 1) наворожйти, нашептати, 
начарувати, наслати; 2) навіщува¬ 
ти 

Наворовать — накрасти 
Наворотень — вулик, колодка 
Наворсить — набарвйти 
Наворчать, ся — набурчати, намурчати, 

натурчати, ся 
Навосковать — навощйти, навоскувати 
Навощить — навощйти 
Навохрить — натерти вохрою 
Навредить — нашкодити, наробйти шкоди 
Наврядь — трохи-чи, ледве-чи, навряд 
Навсегда — по вік, назавжди, назавше 
Навскачь — навзаводи, скоком, навскоки 
Навстрічу — назустріч 
Навтилить, КаШіїиз — кораблик 
Навьїкать — звикати, призвичаюватися 
Навьікльїй — звйклий, вправний 
Навьїкь — звйчка, навйчка 
Навьіться — наголоситися 
Навьючивать — нав’ючувати, ючйти , 
Навивать, навіять, ся — навівати, навія¬ 

ти, ся 
Навіваніе — навій, навівання , 
Навідьівдться, навідаться — навідуватися, 

довідуватися, навідатися, одвідати, 
довідатися , 

Навіки — до віку, до суду, на віки 
Навірить — навірити, наборгувати 
Навірно — напевне, справді 
Навірняка — напевне 
Навісить, ся, навішать, равішивать, ся — 

1) навішати, навішувати, ся,, по¬ 
навішувати; 2) навісити, навішу¬ 
вати; 3) цахилйтися, нахилятися 

Навіска — навішування; (хим.) — важення 
Навістить,, навіщать, ся — (від)одвіддти, 

провідати, навідуватися, провіду¬ 
вати 

Навісь — 1) дашок, (над ганком) — під¬ 
данице,, (над ворітьми) — острішок; 
2) повітка, підсіння; 3) намет, ха¬ 
лабуда , 

Навітренньїй —,підвітряний 
Навіть — наговдр, намова, наклеп, осуда 
Навічно — на віки, назавжди 
Навязать, навязьівать, ся — 1) нав’язати, ся, 

нав’язувати, ся; 2) наплести; 3) на¬ 
кинути 

Навязать, навязнуть — нав’язати, начіпля¬ 
тися, нав’язнути, начіпйтися 

Навязеиь — бич, біяк 
Навязной — надв’язаний, надплетений 
Навязчивость — набридливість, причепли¬ 

вість, налазливість 
Навязчивьій — набридливий, налазливий, 

причепливий 
Навяливать — нав’ялювати 
Нагадить — 1) напаскудити, нагйдити; 

2) нашкодити 
Нагайка — нагай, нагайка, канчук 
Наганивать, нагонять, нагнать — доганяти, 

наганяти, наздоганяти, понаганяти. 
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— Нагонять кого либо — ганяти (кого), 
дорікати (кому). — Нагонять тоску 
— завдавати нудьги, туги, смутку 

Нагарь — нагар, нагорь (на с(ь)вічці), жу¬ 
желиця, згар(ь) (на металі), чвирь 
(в цибуху), шумовиння, смага (на 
вареві) 

Нагатить — нагатити, натарасувати 
Нагвоздить — нац(ь)в’яхувати 
Нагибаніе — нахиляння, нагинання 
Нагибать — нагинати, нахиляти 
Нагибь — нагин, нахил, коліно 
Нагишка — голий, гольтіпака, голяк 
Нагишомь — голим, голяка, гольцем 
Нагладить — нагладити, вирівняти, напра¬ 

сувати 
Наглазникь — набчник 
Наглазньїй — наочний , 
Наглазіться — надивйтися, наглядітися, 

напасти очі 
Наглецки — нахабно, нахрапом 
Наглець — нахабник 
Наглодать, ся — нагризти, ся 
Наглость — нахабність, нахрап 
Наглотаться — наковтатися, наглитатися 
Наглумиться — наглумитися, наглузувати¬ 

ся, накецкуватися, накпйтися 
Наглухо — щільно 
І іагльїй — нахабний, напрасний, нахрапний 
Наглядность — наочність, наглядність 
Наглядньїй — наочний, нагляднйй. — Н. обу- 

ченіе — наглядна наука. — Ділать 
наглядньїмь —.унаочнювати 

Наглядіть — наглядіти, наглянути, назй- 
рити, назорйти , 

Наглядаться — надивйтися, наглядітися, на¬ 
милуватися 

Наглянцовать — наглянцювати 
Нагнаивать, нагноить, ся,— нагноювати, ся, 

нагнивати, нагноїти, ся, наривати, 
набирати, нарвати, набрати 

Нагнетать — нагнітати, надушувати, нати¬ 
скати, намулювати 

Нагнеть -— нагніт, прйтиск 
Нагноеніе — гноїння, нагнивання 
Наговариваніе — намовляння, нашепти 
Наговаривать, наговоріть, ся — наговорю¬ 

вати, наказувати, намовлйти, на¬ 
бріхувати, наплескувати, нагово- 
рйти, наказати, набалакати, ся і т. д. 
— Наговорить вздору, ченухи, пустя- 
ковь — нагородйти, наверзтй, нато- 
рочйти, наплестй 

Наговорь — нашепт, нашепти, поговір 
Наговорщикь, ца — шепотйнник, ця, обмов¬ 

ник, ця, намовник, ця 
Нагой — нагий, голий, чйстий 
Наголо — 1) наголо; 2) до пня, до ногй, до 

щенту 
Наголодаться — наголодуватися 
Нагонь — 1) згін; 2) натягання, набивання. 

— Вь нагонь — ца здогін, на здогінці 
Нагоняй — гонка, нагінка, вймова. —Дать 

нагоняй — дати гонку, намйлити го¬ 
лову, намняти чуба, чупрйну 

Нагоняться — наганятися, навганятися 
Нагораживать— 1) нагорбжувати; 2) нако- 

пйчувати 

Нагорать, нагоріть — нагорювати, нагора¬ 
ти, нагоріти, роспікатися, роспек- 
тйся, напалятися, ндпалйтися. 
— Ему нагрріло — влетіло йому 

Нагорньїй — нагірний, горовйй, горяний 
Нагорілий — нагорілий 
Нагорье — нагір’я, горовина 
Нагостить, ся — погостювати, нагостюва- 

ти, ся 
Нагость, нагота — нагота, голість, голйзна 
Наготавливать, наготовлять, наготовить, ся 

— наготовувати, настачати, наго¬ 
тувати, настачити, настаратися, 
насправляти, налаштовувати, на¬ 
лаштувати 

Наготовь — напоготові , 
Наготіть — наготіти, голіти; обдиратися, 

обшарпуватися, голим с(ь)вітйти 
Награбить— 1) нагромадити; 2) награбува¬ 

ти, нагарбати 
Награла — нагорода, винагорода, заплата 
Наградить, награждать — винагородити, 

винагороджувати 
Награжденіе — нагородження, винагоро¬ 

дження, нагороджування 
Награфить — нали(і)ніяти, налинювати, 

награфйти 
Нагребальщикь — нагрібальник 
Нагребать, нагрести, ся — нагрібати, на¬ 

гортати, нагромаджувати, нагребтй, 
нагорнути, нагромадити, нагарбу- 
вати, нагарбати, 

Нагрезить, ся — намріяти, намарирі, ся 
Нагреміть — нагреміти, нагрімотіти, на- 

гуркотіти 
Нагрозить — нахвалйтися, настрахати 
Нагромоздить — нагромадити, накопйчити 
Нагрубить, нагрубіянить — нагрубіянити 
Нагрудникь —” нагрудник, панци(е)р; 

підперсник (ремінь під персами у 
коня) 

Нагрудний — нагрудний, наперсний 
Нагружать, нагрузить, ся — навантажува¬ 

ти, навантажити, ся, наважувати, 
наважити, ладувати, наладувати; 
2) напиватися, наливатися 

Нагрузка — вантаження, навантажування, 
ладування 

Нагруетиться — натужйтися, насумуватися 
Нагризать, нагрьізть — нагризати, на- 

грйзти, понагризати, налускувати, 
налускати, налущити, налузати, 
поналускувати 

Нагріваніе — нагрівання, огрів 
Нагрівальний — нагрівальний , 
Нагрівать, нагріть, ся — нагрівати, нагрі¬ 

ти, ся. — Нагріть бока — облатати 
боки, надавати стусанів 

Нагрівь — нагрівання 
Нагрішить — нагрішйти 
Нагрязнить — нас(ь)мітйти, набруднйти, 

накаляти , 
Нагрянуть — надійтй, набігти, насунути, 

наскочити, вдарити 
Нагуливать — випасати, відпасати 
Нагулка, нагуль— вйпас, відпасання, жи¬ 

рування 
Нагулять, ся — нагуляти, ся 
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Нагуторить, ся — набалакати, ся, нагомо- 
нітися 

Надавать — надавати, наздавати 
Надавить, ся •—• надавити, надушити, на¬ 

чавити, натиснути, ся 
Надаивать, надоить, ся — надоювати, на¬ 

доїти, ся 
Надалбливать, -долбить — надовбувати, 

надовбати 
Надаліе — надалі 
Надарить — надарувати 
Надбавить, надбавлять, ся — 1) набавити, 

набавляти, ся; 2) наддати, набйти 
(про ціну) 

Надбавка— 1) на(до, при)бавляння; 2) на- 
(до, прибавка, додаток 

Надбавочньїй — додатковий, придатковий 
Надбивать — надбивати, надщерблювати, 

надбити, надщербити 
Надбровньїй — набрівшій 
Надбрюшіе (анат.) — надчерев’я 
Надбуравить, ся — насвердлити, ся 
Надвиганіе — насування, насовування 
Надвигйть, надвинуть, ся — насувати, на¬ 

сунути, ся 
Надвигать, ся — насовати, понасувати, ся 
Надвоє — надвоє, нрвпіл , 
Надводний — надв;дний, понадвідний 
Надвориьій — н^двірнишй 
Надворье—надвір’я.—Сь надворья — зна¬ 

двору 
Надгибать, надогнуть, ся — надгинати, зги¬ 

нати трохи, надігнути, ся 
Надглавньїй — надголовний 
Надгнивать — надгнивати 
Надглядчикь — дозорець 
Надглядьівать — наглядати, назирати ( 
Надгробний — 1) надмогильний, надгріб- 

ний; 2) похоронний (с(ь)пів) 
Надгризать — надгризати 
Наддавать — 1) додавати; 2) накидати, 

набивати 
Наддалбливать, ся — наддовбувати, ся 
Наддатокь, наддана — додача, придача 
Наддирать, надодрать, ся — наддирати, 

наддерти, надідцрати, ся 
Наддирка — наддирання 
Надділать, -льівать — надробити, надроб- 

лювати ( ( 
Надежа, надеасда — надія, сподіванка, спо- 

дія, сподіянка, сподівання. — Потерять 
надежду — стратити надію ( 

Належний — 1) надійний; 2) певний, вір¬ 
ний 

Надергатр, надергивать, ся — насмикати, 
насіпати, нашарпати, (пір’я) — на¬ 
скубти 

Надернуть — накинути, нап’ясти 
Надзвіздньїй — надзоряний 
Надзелень — надзелень, зеленцем, усвйд. 

— Собраньїй надзелень — свиднйй, 
свидовйй 

Надзираніе — доглядання, наглядання 
Надзиратель, ница — доглядач, ка, дозо¬ 

рець, дозорчий, дозорця, наглядник, 
ця 

Надзирательство — доглядництво, нагляд- 
ництво 

Надзирать — доглядати, наглядати, дози¬ 
рати, назирати, пильнувати. — Над- 
зирая — назирці, назирцем 

Надзор.ь — догляд, доглядання, нагляд, до¬ 
зір, пильнування 

Надивиться — надивуватися 
Надиво — надйво, навдивовйжу, на про- 

чуд 
Надирать, надрать, -ся — надирати, надра¬ 

ти, надерти, ся; наскубтй, намнй- 
ти, намняшкурити (вуха), начубити 
(чуба) 

Надклевать, надклевьівать — надцзьобати, 
наддзьобувати 

Надковьіряіь, надковьіривать—надколу па¬ 
ти, надколупувати 

Надколь — росколина, (р пері) — роскеп 
Надколінний — надколінний 
Надкрошить — надкришйти 
Надкрьільньїй — надкрйльний 
Надкрьіліе — надкрйлля 
Надкусить, надкусьівать, ся — надкусйти, 

'надкусювати, ся, понадкусювати 
Надламивать, надломать, ся — надломлюва¬ 

ти, надламувати, надломйти, ся 
Надлежать, надлежить — належати, нале¬ 

жить, повгінно, треба, годйться 
Надлежащій — належний, належйтий, слуш¬ 

ний. — Надлежащимь порядком^, об- 
разомь, понадлежащему— як слід, як 
треба, як повйнно, як належить, як 
годйться ' 

Надлобіе — надчілля 
Надломь — вйлім, вйщерб 
Надлопаточньїй — надлопатковий 
Надменность — пиха, надутість, бун(цин)- 

дючність 
Надменньїй — пихатий, надутий, пиндюч¬ 

ний, з пихою , 
Надміру — через край, над міру, занад¬ 

то, надто 
Надо, надь над, наді, по над, П9верх 
Надо, надобно — треба, тра, потрібно 
Надоблачньїй — надхмарний 
Надобность — потребу 
Надобньїй, но — потрібний, но 
Надойти — надійтй, наспіти, нагодйтися 
Надокучать, надокучить —докучати, надо¬ 

кучати, надокучити 
Надолоа — ощепина 
Надолго — надовго 
Надоразумить — навчйти, напутйти, нара¬ 

дити, нараяти 
Надорвать, надривать, ся — 1) надірвати, 

надідрати, наддерти, надривати, 
наддирати, ся; 2), підірвати, ся, над- 
садйти, ся, надсістися, надвередй- 
ти, ся, надрушити, ся, надсажува- 
ти, ся, надсідатися. — Надривать жи¬ 

вотики — за боки братися, качатися 
від с(ь)міху 

Надорожньїи — придорожній 
Надосадить — допекти, впектися 
Надослать, -сьілать — надіслати, надсилати 
Надоумить — навчйти, напутйти, нараяти, 

’нау(в)чати, нараювати 
Надоіданіе — набридання, (на)докучання 
Надоідать, надоість — набридати, обри- 
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дати, надокучати, (в)уїдатися, на¬ 
бриднути, надокучити, осоружити¬ 
ся, впектися ( 

НадоЬдливость — набридливість, в’їдли¬ 
вість, уїдливість 

Надоідлнвьіи — набридливий, обридливий, 
в’їдливий, уїдливий 

Надпивать, -пить — надпивати, надпити 
Надпиливать, надпилить — надпилювати, 

надпиляти, надпилйти 
Надпилка — 1) надпилювання; 2) надпйле- 

не (місце) 
Надписаніе — 1) надписання; 2) надпис 
Надписатель — надпйсувач, жирант 
Надписать, надписьівать — надписати, 

надтісувати 
Надписі, — 1) напис, надпис; 2) оплав, за¬ 

головок; 3^ жйро (на векселі) 
Надпрестольньїи — надвівтарний, надпре- 

стольний 
Надразииться — надратуватися, надрочй- 

тися 
Надрастать, надрости — надростати, над- 

ростй 
Надрубать, надрубить — надрубувати, над¬ 

рубати, надтинати, надтяти, надцю- 
кувати, надцюкати 

Надрубка— 1) надрубання, надрубування; 
"2) надруб, надрубане (місце) 

Надрьівь — 1) надрйв, надірване (місце); 
2) надсада, веред, порух 

Надрьіхнуться — цаспатися, нахроптйся 
Надрізать — надрізати 1 

Надрізь — надріз, надрізане (місце) 
Надсадньїй — надсадний, важкйй 
Надсверливать — надсвердлювати 
Надсматриваніе — наглядання,назирання 
Надсміхаться, надсміяться — с(ь)міятися, 

нас(ь)міхатися, кепкувати, на(с)ь- 
міятися 

Надсосать — надсмоктати 
Надстраивать, надстроить —надбудовува¬ 

ти, надбудувати 
Надстройка — 1) надбудовування; 2) над- 

будування 
Надстрочньїй — надрядковий 
Надсьіпать, надсипать, ся — присипати, 

насипати, досипати, присапати, ся 
іт. д. 

Надсьіпной — присипнйй, досипнйй 
Надсьіпка — 1) (при)досипання; 2) (при)- 

досйпка 
Насідат;., надсість — осідати, опадати, 

осісти 
Надсікать — д. Надрубать 
Надточить — доточити, наштукувати , 
Надтрескиваться, надтреснуть — надтріс- 

куватися, надтріснути, ся 
Надтяпьівать — надцюкувати 
Надувало, надувальщикь, ца — дурйс(ь)віт, 

баламут, ка, ошуканець , 
Надувательство—дурйс(ь)вітство, дуріння, 

обдурювання, облуда, обмана, шах¬ 
райство 

Надувать, надуть, ся — 1) надувати, ся, 
дути, ся, надимати, ся, надути, ся; 
2) навівати, намітати; 3) дурити, 
обдурювати, обманювати, обману¬ 

ти, пошйти у дурні; 4) надимати¬ 
ся; 5) запишатися, набундючитися, 
напиндючитися, закопилити губу 

Надуматься — надуматися, наміркуватися, 
наважитися ( 

Надурачиться, надурить — надуріти, напу- 
стуватися наказйтися 

Надутость — надутість, бундючність 
Надутий — надутий, бундючний 
Надутьішь — опецок, опецьок 
Надушать, надушить, ся — напахтйти, ся, 

напахати, ся 
Надь — д. Надо 
Надимить, надимлять, ся — надимити, на¬ 

курити, накадйти, надимляти, на¬ 
курювати, накаджувати 

Надьісь — д. Намедни 
Надьшіать — надйхати 
Надьішаться — надйхатися, напахатися 
Надіваніе — одягання, надягання; обуван- 

ня, взування 
Надівать, надіть — надівати, надягати, 

одягати, надіти, одіти, надягтй, 
одяг(ну)тй, ся, (про обув(я) — назу¬ 
вати, взувати, взута, ся. — Надівать 
ярмо — наривати ярмо. — Н. уздечку 
— загнуздувати 

Надівовать — надівувати 
Наділать — наробити, (чого поганого)—на- 

творйти, накоїти, наброїти 
Наділить, наділять, ся — наділйти, наді¬ 

ляти; надарйти, (скількох) — обділй- 
ти. — Наділить приданьїмь—обвіну- 
вати, дати ріно, посаг 

Наділеніе —^аділ9ння 
Надіть—наділ, наділок, (церковний)—руга 
Надіяться — надіятися, сподіватися, мати, 

покладати надію, покладатися, скла¬ 
датися, (на ко^о) — уповати 

Наедині — на самоті, на одйнці, віч-на-віч, 
сам-на-самі 

Наежиться— наїжитися, наїжачитися, на¬ 
стовбурчитися 

Наемка — найми 
Наемникь, ца — наймит, наймичка, (здр.)— 

наймиток, наймитчук, бурлак, бур¬ 
лака, бурлачка, (зо.) — наймиття, 
бурлацтво 

Наемническій — наймитський, наємничий 
Наемннчество — наємність, найми, найман- 

щина 
Наемньїй — наємний, нанятйй, найманий 
Наемщикь — наємець, найманщик 
Наемь — 1) наймання, найми; 2) найманка, 

найманщина. — Вь наемь — у найми 
Наерошиться, наершиться — настовбурчи¬ 

тися, настовпужитися, натужитися 
(як пугач), напудитися; наїжитися 

Нажаловать — надарурати 
Нажаловаться — нажалітися, наскаржитися 
Нажаривать, нажарить, ся — 1) напікати, 

насмажувати, напекти, насмажити, 
напряжити, ся, нашкварити; 2) на¬ 
палювати, напалити, ся; 3) затинати, 
у(в)тинати 

Нажать, нажимать, ся — 1) надавити, на¬ 
давлювати, натиснути, натискати, 
нагнітити, нагнітати; 2) намуляти, 
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намулювати 
Нажать, нажимать. ся — нажати, у(в)жати, 

нажинати, у(в)жинати, ся 
Наждакь, $тугІ5 — шмергель 
Нажевать, нажевьівать, ся — нажувати, 

. нажвакувати, нажовувати, ся 
Нажечь, нажигать, ся — 1) напалити, напа¬ 

лювати, ся; 2) випалити, випалю¬ 
вати 

Нажива — 1) користь, зиск, пожива; 2) при¬ 
нада, жировйця, живець 

Наживать, нажить, ся — 1) наживати, ся, 
набувати, нажити, ся, надбати, на¬ 
бути; заробити, запрацювати, зата¬ 
ланити, загосподарювати, загорю¬ 
вати; 2) наживатися, нажитися 

Наживлять, ся — чіпляти живця на удку, 
ставити принаду 

Наживной — 11 нажившій, набутий, прид¬ 
баний; 2) поживнйй, пожйточний; 
3)принадний 

Нажиганіе — напалювання 
Нажимка, нажимь — натиск, нагнітання, 

натискування 
Нажинистьіи — ужйнистий, багатий на 

вжйнок 
Нажинь — ужйн, ужйнок 
Нажираться, нажраться — нажиратися, на¬ 

жертися, налигатися 
Нажитои -— нажитий, набутий, придбаний 
Нажитокь — нажйток, надбанок, надбане, 

прйдбане , 
Нажужжать, ся — 1) нагудіти, нагусти, 

надзижчати, ся; 2) нашептати, на¬ 
туркати 

Нажурить — покартати, налаяти (кого) 
Назавтра — назавтра 
Назади — ззаду, позаду 
Назадь — назад, навспак. — Годь тому на- 

задь — за рік перед сйм, перед ро¬ 
ком. — Два дня назадь -— два дні 
перед сим, перед двома днями 

Назаймовать — напозичати, понапозичати 
Названиваться, -звониться — надзвонювати- 

ся, надзвонйтися, (в жарт) — нака- 
лататися 

Названіе — назва, назвище, назвисько, 
імення, наймення 

Названньїй — названий. — Н. брать, н. 
сестра — побратйм, посестра 

Назвать, назьівать, ся — 1) назвати, наме- 
нувати, найменувати, наректй, ся, 
називати, звати, узивати, імену¬ 
вати, нарікати, ся. — Какь его нази¬ 
вають — як його прозивають, як 
його на ймення, як його дражнять? — 
Такь назьіваемьій—так званий; 2) на¬ 
кликати, напросити, понаскликати, 
накликати; 4) напросйтися, набйти- 
ся, напрошуватися, набиватися 

Назвеніть — надзвеніти 
Назво нить — надзвонити, надзеленькати 
Наздравствоваться — наздорбвкатися 
Наземний — земнйй, поземний 
Наземь — гній , 
Наземь, на землю — до долу, до землі, об 

землю. — Наземь лицомь — долілиць 
Назиданіе — наука, напучення 

Назндательньїй — навчаючий, повчаючий 
Назидать — научати, навчати, на добро 

наводити напучувати 
На зло — на злість 
Назлобствоваться — назлостйтися, назло- 

стуватися 
Назначать, назначить, ся — 1) визначати, 

назначати, визначити, назначити, 
ся, призначати, призначити. — Назна¬ 
чить ціну — визначити, покласти 
ціну; 2) наставляти, настановляти, 
наставити, настановити, поставити, 
нарядйти, понастановляти, ся 

Назначеніе — призначення, настанова; ви¬ 
значення. — Назначеніе на місто — 
призначення, настанова на місце, на 
посаду 

Назнобить — наморбзити 
Назойливость — налазливість, настйрність, 

уїдливість 
Назойливьій, во — налазливий, во, настйр- 

ний, но, в’їдливий, уїдливий, во, 
уїда, сльота, набрйдливий, во, на- 
висом 

Назолить — позолйти, полужити 
Назоромь — назирцем, назирці 
Назрьваніе — поспівання, достигання 
Назрівать, назріть — 1) поспівати, доспі¬ 

вати, достигати, бриніти, по(до)спі- 
ти, на(до)стйгти; 2) (про болячки) — 
вистоюватись, набирати, вистигати 

Назубокь — зубйло 
Назубривать, назубрить — 1) зубити, ви¬ 

зублювати, назублювати, позубйти; 
2) вищерблювати, вйщербити, по- 
щербйти 

Назьівь — скликання, запросини 
Назіваться — напозіхатися, нагавитися 
Назябнуть — намерзнути, намерзтися 
Най — най 
Наибольшій — найбільший 
Наиболіе — найбільш(е), над усе 
Наивеличайшій — що-найбільший, най- 

самбільший 
Наивность — наївність, простота, безхйт- 

рість 
Наивньїй — наївний, простий, безхйтрий 
Наиграться — награтися, нагулятися 
Наигрьівать, ся — 1) вигравати, ся; награ¬ 

вати, ся; 2) пригравати 
Найденьїшь — найда, знайда, знайдена 
Наизвозничать — навізникувати, нах(ф)ур- 

манувати, начумакувати 
Наизвороть — навйворіт(ь) 
Наиздіваться — назнущатися, наглузува¬ 

тися, наглумитися 
Наизнанку — навйворіт(ь) 
Наизусть — на пам’ять, з пам’яти 
Наилучшій — найліпший, найкращий, най- 

луччий 
Наименованіе — 1) найменування; 2) ім’я, 

(й)мення, імення 
Наименовать — найменувати І 

Наименьшій — найменший, найдрібніший 
Наимеиіс—найменше 
Найпаче — найпаче, найбільше 
Наискать, наискивать — нашукати, нашу¬ 

кувати 
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Наискаться — попошукати , 
ІІаискорІ.е — найшвйдче, найскоріше, най- 

хутче ' 

Наискорійшій — найскоріший, найшвйд- 
чий, найшвидчіший, найхутчий, 
найхутчіший, 

Наискось — навкісь, навкося, навкосй, 
навкосяка, навскосй 

Найти, находить, ся — 1) найтй, находити; 
понаходити; 2) знайтй, ся, надйбати, 
знаходити, ся, познаходити, (помац¬ 
ки) — налапати, намацати. — Найти, 
находить при обьіскі, — вйтрусити, 
витрусювати, повитрусювати; 3) вба¬ 
чати; 4) приумітися, закеруватися, 
обернутися ( 

Наитіе — зступлення, наіття; надхнення, 
надих 

Накаверзить — наковерзувати 
Накадить — накадйти 
Наказаніе — кара, карання, скарання, по¬ 

карання 
Наказать, наказьівать — накарати, пока¬ 

рати, скарати, карати 
ІІаказной — наказнйй 
Наказь — наказ, загадання, загад 
Наказуемость —- карність 
Накаленіе, накаливаніе — роспікання, нажа- 

рення 
Накаливать, накадить, ся — роспікати, 

роспектй, нажарйти 
Накальїваніе — наколювання 
Накальївать, наколоть, ся — наколювати, 

наштрйкувати, ндколоти, наштри- 
кати, ся; 2) наскіпати, ся (скіпок), 
налупати (каміння); 3) сколювати 
(ногу); 4) нашпйлювати, настромлю¬ 
вати, нашпилити, настромйти, ся 

Накалякать — набазікати, набалакати 
НаканунЬ — в переддень, на передодні 
Накапать — накапати, накрапати 
Накоплять, накопить, ся — назбйрувати, 

назбирати, наховувати, наховати, 
приховувати, приховати 

Накапчивать, накоптить, ся — 1) накопчу¬ 
вати, накоптйти, ся; начадйти (про 
лямпу); 2) навудити (гусей) 

Накапьівать, накопать —накопувати, нако¬ 
пати, понакопувати 

Накаркать, ся — накра(я)кати, накру(ю)ка- 
ти, ся 

Накармливать, накормить, ся — нагодову¬ 
вати, нагодувати, ся, накбрмлю- 
вати, накормйти, ся 

Накатать, накатьівать, ся — 1) накотйти, 
наточйти, накочувати, ся; 2) навйти, 
навинути, намотати, навивати, на¬ 
мотувати, ся; 3) навозйтися, наїзди¬ 
тися, накататися; 4) (на качалці) — 
накачати, накачувати 

Накатить, ся — напоїти, накачати, ся 
Накатка — 1) накочування; 2)качалка 
Накатникь— 1) маґльовнцк; 2) брус, сво¬ 

лок (під стелею), лігарь (під під¬ 
логою) 

Накатний — брусований 
Накать — 1) накочування; 2) брусбвана 

стеля 

Накачать, ся — 1) накачати, напомпувати, 
ся; 2) накотйти, ся; 3) нагойдатися 

Накачиваніе — накочування, помпування 
Накашиваніе — накошу(сю)вання 
Накашивать, накосить, ся — накошу(сю)- 

вати, накоейти, ся, (трохи) — (в)уко- 
ейти 

Накашляться — накашлятися, накахйка- 
тися ' 

Накваса — ліспа 
Наквасить, наквашивать, ся — 1) заквашу¬ 

вати, заквасити, са; 2) наквасити, 
наквашувати, ся 

Наквасцовать — нагалунити 
Накидать, накидьівать, ся — 1) накйдати, 

понакидати, накидати, ся; 2) підки¬ 
дати, підкинути, ся 

Накидка — 1) накидання; 2) накидка. — 
Вь накидку — наопашки, наопашку 

Накидної! — накиднйй , 
Накипа(Ь)ть — накипати, накипіти 
Накипь — 1) шум, шумовйна, шумовйння; 

2) накип (напр., в чавуні, самоварі) 
Накипьльїй — накипілий 
Накипятить, ся — нагріти, ся (напр. воду), 

напряжити, зварйти, ся (напр. мо¬ 
локо) 

Накисать, накиснуть — накисати, закисати, 
(на)закйснути 

Накладная — накладна, квиток 
Накладной — 1) добавочний, додатковий; 

2) накладніш. — Накладньїе усьі, н. 
серебро — фальшйві вуса, фальшйве 
срібло 

Накладний, но — сутужний, но; втратний, но 
Накладь — втрата, шкода. — Вь накладі, 

сь накладомь — з утратою 
Накладьіваніе — накладання 
Накладьіватель — накладальник 
Накладьівать, накласть, ся — 1) накладати, 

накласти, ся; 2) (про курей) — нестй, 
ся, покладати (від чого и яйця зо¬ 
вуться покладки), нанестй, ся 

Накланяться — накланятися, попокла¬ 
нятися 

Наклевать, наклевьівать, ся — наклювати, 
надзьобати, накльовувати, ся, на¬ 
дзьобувати; 2) навлюнути, надклю- 
нути, накльовувати, ся 

Наклеветать — наклепати (на кого), об¬ 
мовити (кого) , 

Наклееніе — наклеїння, наліпленая 
Наклеиваніе — наклеювання, наліплюван¬ 

ня 
Наклеивать, наклеиуь, ся — (на)приклеюва- 

ти, (на)приліплювати, (на)прикле- 
їти, (на)приліпйти, ся, понаклеюва¬ 
ти, поналіплювати 

Наклейка — 1) д. Наклееніе і Наклеиваніе; 
2) наліпка, наклеїне, наліплене 

Наклеймить, ся — позначити, потавру¬ 
вати, ся 

Наклейной — наклейнйй • ( 
Наклейщикь, ца — наклейник, ця, клеїль¬ 

ник, ця 
Наклепать, наклепьівать — наклепати, 

накльопувати 
Наклепка — накліпка 
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Наклепь — 1) д. Наклепка; 2) д. Клевета 
Накликать, накликать, ся — накликати, на¬ 

скликати, накликати, понакликати 
Наклобучивать, наклобучить — насувати, 

насунути, понасувати 
Накло()учка — 1) насування; 2) гонка, на- 

гінка, вимова, догана, нагана 
Наклоненіе— 1) нахиляння, схиляння, схи¬ 

лення, нахил; 2) (грам.) — спосіб (вй- 
сказу дієслів) 

Наклоненньш — похилений, похилий 
Наклонить, наклонять, ся — нахилити, схи¬ 

лити, похилити, прихилити, нагну¬ 
ти, ся, нахиляти, ся і т. д., посхи¬ 
ляти, ся і т. д. — Пить наклоііішши 
(напр. відро, пляшку) — нахилки, на¬ 
хильцем пйти. — Наклонившись тан- 
цевать, идти — вихилясом, хйльці 
танцювати 

Наклонность— 1) похйлість; 2) схильність, 
нахил, нахилок до 

Наклонньїй, но — похйлий, похйлистий, 
(про місцевість) — спусковатий, спа¬ 
дистий, згористий, похйло, похи¬ 
лом, насхиль, хилком 

Наклонь— 1) похйлість; 2) похил, похйли- 
на, схил, спадистість; 3) козирьок 
(у будки екипажа) 

Накляузннчать — карлючок нагнути; на¬ 
брехати, наплестй 

Наковаленньїй — ковадловий 
Наковальня— ковадло, (щоб набивати ко¬ 

си) — бабка, коваленька 
Наковать, наковьівать, ся —- 1) накувати, 

наковувати, ся; 2) насікти, набйти, 
нацюкати, насікати і т. д. (жорна то¬ 
що) 

Наковьіривать, наковьірять — наколупува¬ 
ти, надовбувати, наколупати, на¬ 
довбати ( 

Накожиьій — нашкурний, нашкірний 
Накоковать — накувати 
Накоксовать — накоксувати 
Наколачивать, наколотить, ся — набивати, 

набйти, ся, понабивати, ся 
Наколдовать, наколдовьівать — 1) наворо¬ 

жити, начаклувати, навідьмувати, 
наворожувати і т. д.; 2) заворожй- 
ти, виворожити і т. д. 

І Іаколобродить — наколобродити, наброїти 
Наколотьірить, наколотьірничать, ся — 1) на- 

крамарювати, ся (дріб’язком); 2) на¬ 
брехати, наплест^ 

Наколінники — наколінник 
Накомкать — 1) намняти, нажужмити; 

2) напхати, на,бгати , 
Наконець — напослідок, напослідку, наос- 

танок;, наостанку, нарешті, врешті, 
вкінці 

Наконечннкь — наконешник, оскіп. — 
Наконечники — торочкй 

Накопленіе — нагромадження, скупчення; 
набирання,скупчування 

Накоплять —- нагромаджувати, скупчувати, 
набирати, наховувати, назбйрувати 

Накоптільїй — закурений, задймлений 
Накоптіть — закуритися, задимйтися 
Наконьїльникь-—• накопйльник, накорсник 

Накорникь— накорінок, накоренок 
Накорчевать —,накорчувати 
Накосньїй — скісний , 
Накостница — гуля на нозі у коня 
Накостьілять — набйти, надавати 
Накось — навкісь, навкоси, навскоси 
Накрадьівать, ся — накрадати, ся 
Накраивать, ся, накроить — накраювати, 

ся, накраяти 
Накрапать, накрапьівать — накрапати, на¬ 

крапати 
Накрасить, накрашивать, ся — накрасйти, 

намалювати, нафарбувати, накра- 
шувати, ся і т. д. , 

Накрасніться — начервонітися 
Накрахмаливать — накрохмалювати 
Накренивать, ся — нахиляти, нагинати, ся 
Накресть — навхрест, нахрест, хрестом 
Накривляться — накривйтися, повикривлй- 

тися 
Накричать, ся — закричати, ся, нагукати, 

ся, нагомоніти, ся, нагрймати 
Накромсать — накришйти, начикрйжити, 

нашаткувати 
Накропать — наліпити, напорпати, наляпа¬ 

ти (про малювання), накапарити 
Накропить — набрйз(ь)кати, накропйти 
Накрошить, ся — накришйти, ся 
Напружиться — накрутитися, накружляти- 

ся 
Накрутить, накручивать, ся — накрутити, 

насукати, накручувати,ся 
Накручиниться — нажуритися, натужйтися 
Накривать, ся — 1^) накривати, напинати, 

ся, на(по)крити, ся, напнутися, по¬ 
накривати. — Накривать на столь 
— застилати, накривати стіл; 2) за- 
хопйти, заскочити, застукати 

Накрьітіе— 1) накриття; 2) покришка, на¬ 
кривка , , 

Накріпко — дуже, міцно, вельми; щільно 
Накувьіркаться — наперекидатися 
Накудесить— 1) начарувати, начаклувати; 

2) начудотворити, наброїти, нашу- 
рубурити 

Накулачникь — рукавйця без пальців 
Накупать, накупить, ся — накупляти, наку¬ 

повувати, накупйти, ся, понакупо¬ 
вувати 

Накупаться — накупатися 
Накупка — накуповування 
Накуривать, -рить, ся — 1) накурювати, ся; 

2) виганяти, викурювати, вигнати, 
нагнати, вйкурити,ся 

Накуролесить — наколобродити, нашкодити 
Накусать — 1) накусйти, надкусити; 2) по¬ 

кусати 
Накусь — на(д)кусене (місце) 
Накутить — 1) натворити, накоїти; 2) на¬ 

лити, нагуляти 
Накущаться — наїстися, (надто) — нажерти¬ 

ся, натріскатися 
Налавливать, -ловить — наловлювати, 

наловити 
Налагать, наложить, ся — 1) накладати, 

накласти, наложйти, ся; 2) накидати, 
накинути. — Наложить запре- 
іценіе — накласти заборону. — Н. иго 
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— запрягти в ярмо, повернути в 
неволю. — Н. на себя руки — самому 
собі смерть заподіяти 

Наладить, налаживать — 1) налагодити, 
налагожувати; 2) направити, на¬ 
раяти, відмовити, направляти, ся 
і т. д.; 3) полагодити, справити, ся, 
лагодити, справляти, ся 

Наладь — влад, як слід, до ладу 
Налакомиться — наласуватися 
Наламьівать, наломать, ся—наломлювати, 

наламати,ся 
Налащивать, налощить, ся — навощувати, 

налощйти, ся 
Налаять, ся — нагавкати, ся, попогавкати, 

набрехати, ся 
Налгать, ся — набрехати, ся 
Налегать, налечь — 1) налягати, налягти; 

2) засідати, напосідати, напосісти, 
насісти, ся 

НалегкЬ —• легко, злегка, поволі, нашвид¬ 
ку, порожнем 

Належаться — належатися, вилежатися 
Налетать, налетіть— 1) налітати, налетіти; 

2) назлітатися, налинути 
Налету — ульбт, нальоту (стріляти) 
Налеть — 1) налітання, наліт, напад, на¬ 

скок; 2) (хим.) — ц(ь)віт, суга; 3) ір¬ 
жа, (на камені); 4) (на тілі) — пліва, 
плівка, падь 

Наливать, налить, ся — наливати, налляти, 
налйти, ся, (про трунки й рідку 
страву) — насипати, сйпати, насй- 
пати, (з-під кранта) — наточйти, ся, 
(багато чого) — набухати, набури¬ 
ти; 2) виливати (дзвін); 3) набира¬ 
тися, набратися 

Наливка — 1) наливацня; 2) налйвка: (на 
агрусу) — агрусівка, (на вишнях) — 
вишн/вка, вишняк, (на грушках) -—• 
грушівка, (на дерені) — деренівка, 
(на дулях) — дулівка, (на полуни¬ 
цях)— полунйшник, (на порічках) — 
порішнівка, (на сливах) — слив’янка, 
сливняк, (на суницях) — сунйцівка, 
(на терені) — тернівка, терняк 

Наливной — наливнйи 
Наливі. — наливання. — Вишневка перраго, 

второго і т. д. палива — вишнівка, 
первак, первачок, другак і т. д. 

Нализаться — насмоктатися, набратися 
Налимь — 1) риба Оасіиз Іоіиз — минь, 

миньок, мйнтус; 2) жужелиця ( 
Налиневать — нали(і)нювати, нали(і)ніяти 
Налипать, налипнуть — налипати, понали¬ 

пати, налйпнути 
Налитографировать, ся — налітографува¬ 

ти, ся 
Налитокь — олив’янка, ллянка 
Наличникь— 1) лйштва (планка на одвірках 

або на луткдх); 2) бляшка замкова 
Наличность — готівка, готовйзна, готовина, 

готові гроші, готовйк; присутність. — 
Вь наличности — готовими грішми, 
готовика, готівкою 

Наличньїй — 1) передній, лицевйй; 2) при¬ 
сутній; 3) готбвцй 

Налобникь — 1) набрівник, чільце; 2) на- 

чолко , 
Налобньїй — налобний, начільний 
Налобьізаться — націлуватися, нач(ц)мо- 

катися 
Налогь — податок, обклад, оплатка; (з окре¬ 

ма) — подушне, димове, подймне, 
очкове, мостове, рогове, (з торгів) — 
мйто 

Наложеніе — накладання 
Наложница — підложниця, коханка, невін¬ 

чана жінка, полюбовниця 
Наложничество підлбжництво 
Налокаться — нахдеп(б)татися 
Налопаться — натріскатися, нажертися, на¬ 

пхатися, напертися 
Налудить, ся — наошйти, ся, налудйти, ся 
Налупить — налущити, налускати 
Налущи(ва)ть, ся — налуск(ув)ати, налуза¬ 

ти, ся, налущити 
Нальстить — налестйти, наговорйти лесто¬ 

щів 
Наліво — у ліву руку, ліворуч, уліворуч, 

наліво, (переважно на волів) — соб, 
цоб, ксобі, (на коней) — вістя, в|штя 

Налізать, налізть — налазити, налізти, 
поналазити 

Наліпцть, наліпливать, ся — наліпйти, на¬ 
ліплювати, ся, поналіплювати 

Наліпка — 1) наліплювання; 2) наліпка, 
наліплене 

Наліпной — наліпнйй 
Налюбезничаться — налицятися, нажени- 

хатися. 
Налюбиться — налюбйтися, накохатися 
Налюбоваться — налюбувати, ся, намилу¬ 

ватися 
Наляпать, ся — наляпати, ся 
Намагнитить, ся — намагнесувати, ся 
Намазать, ся — намазати, наї^іастйти, ся 
Намази — на поготові, намазі 
Намазной — намазаний, намащений, на¬ 

шмарований 
Намакать, намакивать — навмочати, навмо- 

чувати 
Намалевать, намалевьівать — намалювати, 

намальовувати 
Наманить— принадити, приманйти, попри- 

нажувати 
Намарать, намарьівать, ся — 1) намазати, 

накаляти, намурзати, набруднйти, 
намазувати, ся і т. д., понамазува¬ 
ти; 2) напаскудити, напаскужувати; 
3) нашкрябати, надряпати (про пи¬ 
сання), наляпати, наквацювати (про 
малювання) 

Намасливать, намаслить, ся — намаслю¬ 
вати, намащувати, намаслити, на- 
мастйти, ся 

Наматьівать, намотать, ся — намотувати, 
намотати, ся 

Намачивать, намочить, ся— 1) намочувати, 
намочйти, ся; 2) наквашувати, на¬ 
квасити, ся (про яблука) 

Намащивать, намостить, ся — намощувати, 
вимощувати, намостйти, настелю- 
вати, настелйти 

Намаяться — натомйтися, попонудити 
с(ь)вітом 



Намедни 214 Нанка 

Намедни — допіро(у), недавно 
Намеже(вьі)вать — намеж(ов)увати 
Намекать, намекнуть — натякати, накида¬ 

ти, натякнути, накинути 
Намеканіе — натякання 
Намекь — натяк, натяка, натячка. — Наме- 

комь, намекая — навтякй, натяками 
Намелко — 1) дрібненько, дрібнесенько; 

2) мілесенько 
Намерзать, намерзнуть — намерзати, на¬ 

мерзнути ( 
Намести, наметать — намести, намітати, 

назмітати, понамітати 
Наметать, наметьівать, ся — накидати, на¬ 

кидати, ся 
Наметка — 1) накидання; 2) лата, латка; 

3) клямка, защіпка 
Наметь— 1) (снігу) — замет, (глини, грузу 

то-гцо) — валява, купа, кучугура; 
2) намет, шатро, 

Намечтаться — намріятися, намаритися 
Наминать, намять, ся — 1) наминати, на¬ 

мняти, ся, (про шкуру) — намняти, 
(про коноплі) — намняти, натерти; 
2) намулювати, намуляти , 

Наминка — 1) наминання; 2) заміс (глини); 
3) намулювання 

Намозоливать, намозолить, ся — намозолю¬ 
вати, натирати мозолі, намулювати, 
намозолити, ся і т. д. 

Намойньїй — намивний 
Намокать, намокнуть — намакати, намок¬ 

нути, понамакати 
Намоклий — намоклий 
Намолачивать, намолотить, ся —намолочу¬ 

вати, намолотити, ся, понамолочу¬ 
вати 

Намолоть — намолочене, вймолот 
Намолоть, ся — намолоти, намелювати, ся 
Намолчаться — намовчатися, насйдітися 

мовчки 
Намоль — намел, меливо 
Намораживать, наморозить, ся — заморо¬ 

жувати, заморозити, ся 
Намордникь — 1) намордник; 2) оброть, 

обротька, обротянка 
Наморщивать, наморщить, ся—зморщувати, 

наморщувати, з(на)морщити, ся; 
набрижжувати, понабрйжжувати; 
нахнюпитися, насупитися 

Намочалить — набйти, натовктй шйр, по- 
тйлишників надавати, стусанів на¬ 
давати 

Намошенничать — нашахрувати 
Намудрить — намудрувати 
Намусливать, намуслить, ся — на(за)слйню- 

вати, на(за)мурзувати, на(за)яло- 
зювати, на(за)слйнити, ся і т. д., 
понаслйнювати і т. д. 

Намутить — накаламутити, наколотйти 
Намучиться— намучитися, намордуватися, 

попомучитися 
Намучнить — напорошйти (борошном), на- 

борошнйти, понаборошнювати, 
Намчать, ся — наскочити, нагнати, набігти 
Намшить — напхати, набйти мохом 
Намьівать, намить, ся — намивати, намйти, 

ся, (про білизну) — напрати, ся 

Намьівной — намившій 
. Намьізгаться — набігатися, нагасатися, на¬ 

тупатися 
Намикаться — набідуватися, натинятися 
Намьіливать, намилить, ся — намйлювати, 

намилйти, ся, понамйлювати 
Намьічка — мйчка 
Наміливать, иамілить, ся — 1) білйти, по- 

біляти, побілйти крейдово, писати, 
написати крейдою; 2) убілюватися, 
убілйтися, замазатися крейдою 

Намінивать, намінять, ся — намінювати, 
наміняти, ся, наміньжувати, пона¬ 
мінювати 

Наміреваться — намірятися, замірятися, 
важитися, наважуватися, мати на 
думці, збиратися 

Наміреніе — нарізка, намежуваушя 
Наміреніе — замір, замах, намір, навага. 

— Безь намьрснія — без наміру, не 
навмйсне, неумйсно, ненароком.— 
Сь наміреніємр — умйсно, навмйсне 

Наміриваніе — намірювання 
Наміривать, намірять, намірить, ся — 

1), намірювати, намірятися, пон^- 
мірювати; 2) намежовувати, нарі¬ 
зувати, намежувати, нарізати 
(землі) 

Намісидь, намішивать, ся — намісити, на¬ 
мішувати, ся, понамішувати 

Намістить, наміщать, ся — 1) наставити, 
наставляти, понаставляти; 2) на¬ 
вернути, навертати, ся і д. На¬ 
верстать , 

Намістникь, ця — намісник, заступник, 
наступник, ця 

Намісдническій — намісницький, на- 
МІСНИЧИЙ ' 

Намістничество — наміснццтво 
Намітить, намічать — намітити, назначй- 

ти, розначйти, намічати, значйти; 
намітити, цазйрити 

Намітка — 1) мічення; 2) знак, прикмета 
Намічаніе — намічання 
Намічиваніе — намічування 
Намішать, намішивать— намішати, підмі¬ 

шати, на(під)мішувати 
Намякать, намякнуть — намнякати, на- 

мнякнути 
Намямлнть — намймрити 
Нанашивать, наносить — наношу(сю)вати, 

наносйти, понаносити, напринб- 
сити 

Нанесеніе — наношення, нанесення 
Нанесть, наносить — 1) нанестй і д. Наца- 

шивать; 2) вчинйти, учинити, вдія¬ 
ти, заподіяти, учиняти (кривду) 

Нанизь — нанизування, нйзка 
Нанизать, нанизьівать, ся — нанизати, на¬ 

низувати, ся 
Наниматель, -ница — наймач, -ка, найомець, 

наємець 
Нанимать, нанять, ся — наймати, ся, ста¬ 

вати (до кого), наняти, ся, стати, 
понаймати, ся 

Наничь — навйворіт 
Нанка, нанковий — китайка, демикитон; 

китайковий, китайчатий, демики- 
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тоновий 
Наноситься — наноситися, проноситися 
Наносньїй — 1) наносний, намивний; 2) за¬ 

разний, заразливий 
Нанось — насип, кучугура; наплйнок, на¬ 

мул 
Наньїривать, наньїрнуть — напуринати, на- 

пурнути (на що) 
Наньїрять, ся — нацуринати, ся 
НанЬкиться — наніжитися, напестуватися 
Нанюхать, ся — винюхати, пронюхати; на¬ 

нюхатися 
Наняньчиться — нанянькатися, напанька¬ 

тися 
Наобумь — навмання, навманькй, навма- 

някй 
Наобороть — навпакй, навспак, навідво- 

ріт, навпротй 
Насткось — навкірь і д. Вкорь , 
Наотмашь — навідлів, навідліг, навідлі, 

наодлів, навідмах 
НаотрЬзь — навідріз, твердо, рішучо 
Наохаться — наохкатися 
Наохотиться — наполюватися 
Наохривать, наохрить — навбхрювати, на- 

вохрйти 
Нападаніе — нападання 
Нападать, напасть — 1) нападати, накида¬ 

тися, напасти, накйнутися, наско¬ 
чити; 2) находити, нападати, найтй, 
напасти; 3) утискатц (кого), насі¬ 
дати (на кого), насісти (на кого); 
4) допадатися, напускатися, наки¬ 
датися, допастися, накйнутися 

Нападать — нападати, понападати 
Нападеніе — напад 
Нападки — напасть, пеня 
Нападчивость — напасливість 
Нападчивьій — напасливий 
Нападчикь, ца — напасник, ця 
Напазйть — нажолобйти 
Напаивать, напаять — на(при)лютовувати, 

на(при)лютувати 
Напаивать, напоить — напоювати, напува¬ 

ти, упоїти, напоїти, понапувати” 
Напайка — налютування 
Напакостить, напакост ничать — накапости¬ 

ти, напакостити, нашкодити, наро- 
бйти шкоди,капости 

Напалзивать, наползти — налазити, на¬ 
лізти, поналазити 

Нападокь — 1) напальок (у рукавиці); 
2) ручка 

Напамятьівать — нагадувати, згадувати 
Напаривать, напарить, ся — напарювати, 

розпарювати, на(рос)парити, ся 
Напорье — свердло, свердел 
Напасать, напасти, сь — 1) напасати, на¬ 

пасти, ся; 2) запасати, припасати, 
назапасати, при(за)пастй 

Напасть — напасть, пеня, халепа, нахаба 
Напасть — д. Нападать. — Н. на слідь — 

натрапити на слід 
Напахать, напахивать, ся — наорати, на¬ 

орювати, ся, понаорювати (плугом), 
нарадити, наралювати, ся, понара- 
лювати (ралом) 

Напалтать — назбивати, сколотйти масла 

Напачкать — 1) накаляти, намазати, на¬ 
паскудити; 2) (про писання, малю¬ 
вання) — наляпати, намазати, на- 
базграти 

Напекать, напечь — напікати, напектй, по¬ 
напікати 

Наперво— вперше, спершу. — Сперва наперво 
— насамперед, поперед усього 

Напереди — попереду, спереду 
Наиередь — наперед, прперед 
Наперекорь — наперекір, насупроти, всу- 

пор, навпік , 
Наперерьівь — наперебій, наввйпередки, 

один поперед другого , 
Наперерізь — навперейми, напереріз 
Напереть, напирать, ся — наперти, натй- 

снути, напирати, натаскувати, ся 
Наперникь — напірцик, пірнйк, насипка 
Наперсникь, ца — вірник, ця 
Наперсний — наперсний, нагрудний 
Наперстокь — наперсток 
Наперсточньїй — наперстковий 
Напестрить, напещрять — напістрйти, напі- 

стряти 
Напечатать — надрукувати, напечатати 
НапечатлЬвать, ся, напечатлЬть, ся — вко¬ 

реняти, вкрренйти, ся,(вражати, 
вразйти, врізуватися, врізатиря. -— 
НапечатлЬлось вь памяти —врізало¬ 
ся, вбйлося в пам’ять 

Наливать, напить — наливати, напйти 
Напиваться, напиться — напиватися, упи¬ 

ватися, напйтися, упйтися, понапи¬ 
ватися, попйтися 

Напиливать, напилить — напйлювати, на¬ 
пиляти, напилйти, понапйлювати 

Напилокь — терпуг, терпужок, пильнйк, 
підпйлок, (великий) — рашпіль 

Напилочньїй — терпуговий 
Напироваться— набенкетуватися, убенке- 

туватися, нагулятися, навалювати¬ 
ся 

Написать, ся — написати, ся, понатісува¬ 
ти 

Напитать, напитьівать, ся — 1) нагодувати, 
накормйти, нагодовувати, накорм- 
люзати; 2) наїстися, наїдатися; 3) на- 
мочйти, намочувати; втягтй, на- 
тягтй, набрати (в себе), втягати, вби¬ 
рати, набирати, ся 

Напитокь — напій, питво, пиття, трунок. 
— Волшебньїй н. — даний 

Напиточньїй— напоєвий, трунковйй 
Напихать, напихивать, ся — напхати, набга¬ 

ти, натаскати напихати, ся і т. д., 
понапихати і т. д. 

Напичкать — напхати, напакували 
Напичкаться — напхатися, натріскатися, 

налопатися 
Наплавить, наплавливать, наплавлять, ся 

— 1) сплавити, нагнати, сплавляти, 
наганяти, ся; 2) натопйти, натоплю¬ 
вати, ся 

Наплавной — наплавнйй. — Н. мость — 
пливучий, наплавнйй, живйй міст 

Наплавь — 1) наплав. — Идти наплавомь — 
пливти з розгону (коли перестають 
гребти веслами); 2) поплав, попла- 
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вець,; 3) рос. РоІашо§еЮп — кушйр, 
кушір, кушур 

Наплакать, ся — наплакати, ся, виплакати 
очі , 

Напластать — нарізати, накраяти (плата- 
. ми) 

Напластовать, напластовьівать — накласти, 
накладати (рядами, шарами) 

Наплевать, наплевьівать — наплювати, на¬ 
паковувати, ся, понапльовувати 

Наплекій — різномастий, перістий (а саме: 
білий, з сизим плечем, про птиць) 

Наплескать, наплескивать, ся — наплюска¬ 
ти, нахлюпати, наплюскувати, на¬ 
хлюпувати, ся 

Наплески — бризки, плюскання 
Наплесть, наплетать — наплести, напліта¬ 

ти, понаплітати 
Наплодить — наплодити, народити, пона- 

пложувати 
Наплоить — набрижжйти 
Наплутаться — поблукати, наблукатись, 

наблудйтись 
Наплутовать — нашахрувати 
Напливать, напльїть — напливати, напли- 

стй, напливтй 
Напльївной — наплившій 
Напльївь — 1) наплив, плав; 2) гуля на де- 

реві 
НаплеснЬвЬльїй — пліснявий, ц(ь)вілйй 
Наплющить—наплющити, понаплющу вати 
Наплясать, ся — 1) натанцювати, ся; 2) ви¬ 

танцювати, затанцювати 
Наповаль — лоском, покотом, відразу 
Напоганить — напоганити, напаскудити 
Напогребица — погребнйк , 
На подобіе — на в^ір, взором, на манір, на 

зразок, подібно, так як, наче, не¬ 
наче , 

Наподрядь — на одйн взір, на підбір, на 
одйн зразок 

Наподряжать, наподрядить — наймати, по¬ 
наймати 

Наподхвать — хватком, швйдко, хутко 
Напойка — понюх, понюшка 
Наполнять, наполнить, ся — наповняти, 

сповняти, наповнити, ся і т. д., по- 
виповняти, посповняти 

Наполокь — полйця (у плузі) 
Наполоть — наполоти 
Наполье — ланй, поля ( 
Напольньїй — 1) середпб(і)льний; 2) напо- 

(і)льний 
Напомадить, напомаживать — напома¬ 

дити, помадити, намастйти, (дуже) 
— наялозити 

Напоминаніе — нагадування 
Напоминатель, ница — нагадчик, ця 
Напомииать, напомнить, ся — нагадувати, 

пригадувати, нагадати, ся, прига¬ 
дати 

Напорливость — настйрність, налазливість 
Напорливьій — настйрний, налазливий 
Напорньїй — навальний 
Напорожні— впорожні, порожнем, порож¬ 

няком 
Напортить — напсувати, нашкодити 
Напорь — натиск, напирання, навальність 

Напосліди, напослЬдокь — д. Наконець 
Напослідяхь — вкінці, при кінці, напрй- 

кінці, (про вагітну жінку) — на зносі 
Напот'Ьльїй — спітнілий 
Напотіть, ся — спітніти, (працюючи) — 

упріти, (про вікна) — змокріти 
Направка — гострення, нагострення (брй- 

тви) 
Направить, направлять, ся — 1) направити, 

навестй, навернути, справити, на- 
керувати, напровадити, направляти, 
наводити, навертати, справляти, 
напроважувати, ся; 2) налагодити, 
справити; наладнувати, нарихту¬ 
вати, налагожувати, ся і т. д. 3) на¬ 
гострити, нагострювати, ся; 4) на- 
путити, навестй, наводити на 
розум 

Направленіе — напрям, напрямок; пряму¬ 
вання, простування; направа, керу- 
нок 

Направо — направо, праворуч 
Напраслица —дармйця, напасть, нападня, 

пеня 
Напрасньїй, но — 1) марний, но, даремний, 

но, дарма, шкода; 2) несправедлй- 
вий, во, безневйнний, но. — Напрасно 
потерять — змарнувати 

Напрашивать, напросить — 1) напрошу- 
(сю)вати, напросйти; 2) накликати, 
ззивати, наклйкати, наззивати, на¬ 
звати, понакликати, поназзивати 

Напрашиваться, напроситься — напрохува¬ 
тися, набиватися, напросйтися 

Напредь — перше, перш, спершу, до сього 
Напримірь-— напрйклад, приміром, напрй- 

від, як ось 
Напробоваться — накуштуватися, насмаку- 

ватися , 
Напроказить, напроказничать — надуріти, 

натворйти, накоїти, наброїти 
Напрокать — внаєм 
Напролеть — наскрізь, навйліт 
Напроломь — пробоєм 
Напропалую — до загйну, на всі заставки 
Напророчить—напророкувати, навіщувати, 

(ворожінням) — наворожйти, (про 
зозулю) — накувати 

Напротивь — 1) супроти, супротив, про¬ 
ти, напроти, просто; 2) навпакй, нав- 
спак 

Напруживать, напружить — напружувати, 
напружити, натужувати, натужити 

Напрьігать — дострибатися 
Напрьігаться — настрибатися, наплйгатися, 

наскакатися 
Напрьігивать, напрьігнуть —настрйбувати, 

наплйгувати, настрибнути, наплиг- 
нути,наскакувати, наскочити 

Наприскать, напрьіскивать — набрйз(ь)кати, 
набрйз(ь)кувати 

Напрьіскь — накрапання ( 
НапрЬвать, напріть — напрівати, напріти 
Напріль — ц(ь)віль 
Напрягать, напречь, ся — напружувати, на¬ 

пружити, натужувати, натужити, 
напинати, ся. — Напрягать сильї —на¬ 
пружувати сили 
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Напрядать, напрясть, ся — напрядати, на¬ 
прясти, ся 

Напряженіе, напряженность — напруження, 
напруга, натуга, напруженість 

Напряженньїй, но — напружений, но, на- 
пругий, напруго, напругом 

Напрямикь, напрямки — прямо, просто, 
прямцем, навпростець, наопрошкй, 
навпрошки 

Напрятать, напрятьівать, ся — наховати, на- 
ховувати, ся, понаховувати 

Напугать — налякати, наполохати, настра¬ 
хати, настрашити, завдати ляку, 
жаху, нагнати страху, холоду 

Напугаться — налякатися, перелякатися, 
переполохатися. — Напуганньїй — ля¬ 
каний, наляканий, полоханий, пе¬ 
реполоханий 

Напудрить, ся — напорошити, наборошнй- 
ти, ся 

Напускать, напустить, ся — напускати, на¬ 
пустити ся. — Напускать, напустить 
собакь — спускати, спустити собак. 
— Напускать на себя дурь — удавати 
з себе дурня, дурника строїти. — 
Напускаться на что, на кого —допа¬ 
датися (до чого), накидатися іна 
що або на кого), нападатися (на 
кого) 

Напускной — напускний 
Напускь — 1) напуск, напад; 2) спуск, спу¬ 

скання (напр. собак з ланцуха) 
Напустословить — намолоти, наплести, на¬ 

верзти, наторочити дурниці, на- 
пустослбвити 

Напутать, напутьівать — наплутати, наплу¬ 
тувати 

Напутствовать — 1) виражати, виправляти; 
напучати, напучувати, напутйти; 
2) запричастити (перед смертю) 

Напухать, напухнуть — напухати, обпухати, 
напухнути, обпухнути 

Напухлость — опух, пухлина, пухлятина 
Напучивать, напучить, ся — надимати, зди- 

мати, надути, здути, ся, набубня¬ 
віти 

Напьіливать, напьілить, ся — напорбшува- 
ти, накурювати, напорошити, на¬ 
курити, ся 

Напьільникь — челюсти (у печі) 
Напьіривать, напьірять — напихати, насу¬ 

вати, напхати, насовати 
Наньїщать — налужувати, надушувати, на¬ 

димати 
Напьіщаться — пишатися, бундючитися, 

пиндючитися, индйчитися, чвани¬ 
тися, кйрпу драти, гнути і д. Ки- 
читься 

Напьіщенньїй, но — налужений, великоваж- 
ний, пихатий, пйшний, но, чванлй- 
вий, во, чванькуватий,(про склад 
мови) — пихатіш, високим штйлем 

Нап!>ваніе — нас(ь)півування ( 
Нанівать, паніть, ся — нас(ь)півувати, 

нас(ь)півати, ся 
Напівньїй -—- с(ь)півний, вис(ь)півнйй 
ІїапІвь — с(ь)пів, вйс(ь)пів, голос 

Напінивать, напінить — напінювати, зби¬ 
вати піну, напінити, збйти піну 

Напяливать, напялить, ся •—- нап’ялювати, 
напинати, натягати, нацуплювати, 
ся, нап’ялити, напнути, натягтй, 
нацупити, ся 

Напятить, напячивать, ся — накотйти, на¬ 
сунути, накочувати, насувати, ся 

Наработать, нарабатьівать, ся — 1) наробй- 
ти, нароблювати, ся, понароблюва¬ 
ти; 2) заробйти, запрацювати, за- 
обляти, запрацьовувати; 3) наро- 
йтися, напрацюватися ( 

Наравні — нарівні,дзрівень, врівні, рівно, 
порівно ( 

Нарадовать, ся — натішити, ся, навтіша- 
ти, ся 

Нараждать, народить, ся — народжувати, 
народйти, ся, наплоджувати, на- 
плодйти, ся, привестй 

Наразумить, наразумливать, ся — на розум 
навестй, наводити, напутйти, на¬ 
пучувати, ся 

Наранивать, наронять, ся — розгублювати, 
розгуойти, ся, порозгублювати, ся 

Нараспашку — нарозхріст, нароспашку, 
настіж, не застібнувшись 

Нарастать, нарости — наростати, наростй 
Нарастить, наращать, ся — зростати, вй- 

ростити, розвестй, зрощати, виро- 
щати, розводити, ря 

Нарваль (зоол.) — зуборіг, Мопосіоп топо- 
сегоз 

Нардь (росл.) — нард, Иагсіш 
Нарвать — нарвати 
Нарваться — нахопйтися, наскочити, 

наразйтися (на що), здобутися 
(чого) 

Нардівать, нардіть — достигати, висто¬ 
юватися, достйгнути, вйстоятися 

Нареканіе — нарікання, ремство 
Нарекать, наречь, ся — 1) називати, імену¬ 

вати, назвати, найменувати, ся; 
2) нарікати, ремствувати 

Нарисовать, нарисовьівать, ся — (пензлем) 
намалювати, намальовувати, ся, (по¬ 
гано) — намазати, наляпати, наяло¬ 
зити, (мов квачем) — наквацювати, 
(пером) — написати 

Нарицатсльньїй—імепнйй, названий; (грам.) 
— Имя н. — іменник рядовйй 

Наркотикь (хем.) — наркотйна 
Наркотическій — наркотйчний, дурманю- 

чий 
Народникь — народовець, народолюбець 
Народничество — народовство, народо¬ 

любство 
Народно — людно, велелюдно, мйрно 
Народность — народність 
Народний — народний, народній, поспо- 

лйтий 
Народовідініе — народознавство 
Народодержавіе — народоправство 
Народонаселеніе — людність, населення 
Народь — народ, нарід (р. народу), люд. — 

Простої! народь — простолюд, поспо¬ 
литі, поспільство, посполйтство 
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Нарожденіе — народження. — Н. м'ьсяца 
— початок молодика, новак 

Нарознь — нарізно, різно, порізно, особо 
Наростовать (про курей) — сокотати, (про 

риб) — тертися 
Нарость — наріст, нарість, наростень, 

наросля, гуля, гуля, гургуля, мор- 
ґуля 

Нарочитий, то — значний, но, великий, чи¬ 
малий, ло, видатний, дуже, багато 

Нарочний, но — умисний, не, навмисний, 
не 

Нарочний — гінець, післанець, нарошний 
Нарта — санки (на собак у східнім Си¬ 

біру) 
Нартутить — натерти живйм сріблом 
Нарубать, нарубить — нарубати, (трохи) 

— врубати, урубати 
Нарубка — 1) нарубування, рубання; 2) за¬ 

рубка, каро, карбець, карбіж 
Нарублнвать, ся — нарубувати, ся 
Нарубной — надрубаний,карбований 
Наругать, ся — 1) налаяти, ся; 2) нас(ь)мія- 

тися, наглумитися 
Наружно — з виду, позверховно, з’окбла, 

зверху;здається 
Наружность — зверхність, позверховність, 

около, показність; вигляд, взір, пб- 
зір, оолйчча 

Наружннй — зверхній, позверховний, око- 
лйшній, надвірний 

Наружу — 1) на около, знадвору; 2) на 
верх, на поверх 

Нарукавникь — нарукавник 
Нарумянивать, нарумянить, ся —нару¬ 

м’янювати, нарум’янити, ся 
Наручни — кайдани, заліза, путо (на руки) 
Нарушать, нарушить — (на)порушати, пору¬ 

шувати, (на)порешити (спокій); ла¬ 
мати, зламати (слово, право, віру, 
закон, прйсягу) 

Нарушеніе — порушення, нарушения; ла¬ 
мання, зламання 

Нарушитель, ница — порушйтель, ка, нару- 
шйтель; зламач 

Нарціїссовнй — нарцйсовий 
Нарцисеь (росл.) — нарцйс, Кагсіззиз 
Нари — піл (р. пода і полу), (що зверху по¬ 

лу) — надпільний 
Наривать, нарвать, ся — наривати, нарва¬ 

ти, ся 
Наривать, нарить — накопувати, нари¬ 

вати, накопати, нарйти 
Нариваніе — наривання 
Нарьівной — витяжнйй 
Наривний — пухйровий, болячковий 
Нарьівь — пухирь, болячка, веред, чиряк; 

(що прорвав) — нйриця, (під пахвою) 
— суче вйм’я 

Нарьільникь — кагацець 
Нарискагьс.я — набігатися, нагасатися, 

попобігати, попогасати, попогацяти 
Нарідкость — рідко, колй н.е колй, рідко 

колй, дуже рідко; як рідко колй, на 
дйво , 

Нарізать, нарізнвать — нарізати, на¬ 
краяти; нарізати, нарізувати, на¬ 
краювати 

Нарізвиться — нагулятися, напустувати, 
ся, нажируватися 

Нарізка — 1) нарізування; 2) нарізку, за¬ 
рубка, карб, карбець; 3) нарізка, 
розмір грунтів 

Нарізной — нарізний, карбованиі) 
Нарічіе — 1) нарічча, вимова, говірка, ді¬ 

алект; 2) (грам.) — прислівник, при- 
глаголля 

Нарюмиться — нарюмати, нарюмсатися 
Нарядить, ся, наряжать, ся — 1) зрядйти, 

наказати, визначити, настановйти, 
зряжати, наказувати, визначати, 
настановляти, ся (напр. на роботу); 
2) убрати, ся, вйрядити, ся, при¬ 
брати, ся, вйстроїти, ся, причепу- 
рйти, ся, убирати, ся, виражати, 
ся, строїти, ся, вистроювати, ся, при¬ 
бирати, ся, чепурйти, ся 

Нарядность — ошатність, шатність, ви- 
стрійність ( 

Нарядний, но — 1) ошатний, вистрійний, 
шатний, одягнйй, одіжнйй, чепур¬ 
ніш, но; 2) вйзначениі), наказаний 

Наряду — рядом, поряд, врівні; рівно, од¬ 
наково 

Нарядчикь — отаман, осаула (рго зряжає 
людей на роботу), пригінчий (що 
збирає людей на роботу) 

Нарядь — 1) наряд, наказ, росказ, визна¬ 
чення; 2) убір, убрання, стрій, (дуже 
коштовний) — шати 

Наряженний — убраний, вйряжений, одяг¬ 
нений 

Насадить, насаждать— 1) насадйти, поса- 
дйти, насажувати, понасажувати; 
2) завести, запровадити заводити, 
уводити, запроважу(джу)вати; 3) (у 
кравців) — нашйти, пришити, на¬ 
шивати, пришивати, понашивати 

Насадка — насадження 
Насажденіе — садження 
Насаливать, насалить, ся — насалювати, 

насмальцьовувати, наялозювати, 
нашмаровувати, насалити, сд і т. д. 

Насандалить — накрасйти бразолією 
Насаривать, насорить, ся — 1) натрушува¬ 

ти, натрусити, ся; 2) нас(ь)мічува- 
ти, напорошувати, нас(ь)мітйти, на¬ 
порошити, ся, понас(ь)мічувати, по- 
нас(ь)мітювати 

Насасивать, насоеать, ся — натягати, на¬ 
тягти, ся, (ротом) — насисати, на¬ 
смоктувати, нассати, насмоктати, 
ся 

Насахаривать, насахарить, ся — цукрувати, 
нацукровувати насоложувати, на¬ 
цукрувати, насолодйти, ся 

Насберечь — наховати, зберегтй 
Насбирать — назбирати 
Насверливать, ндсверлить, ся— насвердлю¬ 

вати, навірчувати (свердлом), на- 
свердлйти, навертіти, ся 

Насвистаться — насвистітися 
Насвистнвать — висвйстувати 
Населеніе— 1) оселення, заселення, залюд- 

нення; 2) людність, населення 
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Населенность — населеність, густість люд¬ 
ності! 

Населить, населять, ся -—• оселити, заселй- 
ти, залюднйти, осадйти, оселяти, 
залюдняти, осажувати, ся, позасо¬ 
лювати, позалюдіповати 

Насердка — злість, злоба 
Насидь — зародок. — Янцо сь насидомь 

— зароджене яйце 
Насидіть, насйживать, ся — 1) накурйти, 

викурити, вйгнати, на(ви)курюва- 
ти, виганяти, ся (про горілку); 2) вй- 
сидіти, висйджувати; 3) насйдіти, 
насйжувати 

Насидіть, ся — насйдітися 
Насиливаться, насилиться — силкуватися, 

намагатися, поснлкуватися, на¬ 
могтися, змогтйся 

Наснліе — силування, насйльство, ґвалт, 
сйла, принука, прймус 

Насиловать — сйлувати, неволити, ґвалту¬ 
вати, примушувати, прнмушати 

Насилу — ледве, насйлу 
Насильничать — д. Насиловать 
Насильно — насйльно, силою, силоміць, сн- 

ломіццю, живосилом, ґвалтом, на¬ 
храпом 

Насильний — насйльний, силуваний, знево¬ 
лений , 

Насильственньїй, но — ґвалтовний, поневшь- 
ний, не, но і д. Насильно. — Насиль- 
ственная смерть — не своя смерть 

Насинивать, насинить, ся—синйти, насйню- 
вати, насинити, ся 

Наскабливать, наскоблить ся — 1) наскріба¬ 
ти, наскромажу(джу)вати, наскреб¬ 
ти, наскромадити, ся; 2) настругу¬ 
вати, настругати, ся 

Насказать, насказьівать, ся — наказати, на- 
говорйти, набалакати, наказувати, 
набалакувати, наговорювати 

Наскакать, наскакивать — наскочити, нахо- 
пйтися, наскокувати, нахоплюва- 
тися 

Наскать — насукати 
Насквернить — напаскудити, напоганити 
Насквернословить — налихословити 
Насквозь — наскрізь, навйліт 
Наскепать — наколоти, наскіпати 
Наскидаться — натинятися, наблукатися, 

навештатися, попотинятися, по¬ 
бекати, поповештатися 

Наскорбить — накрохмалити 
Наскорбльїй — зашкарублий 
І Іаскорбнуть — зашкарубнути, зашкарубти 
Наскоро — нашвидку, швидкома, на швид¬ 

ку руку, хватком, хапки, хапком, 
похапки, похапцем. — Скоро цаскоро 
— як найшвйдче, як найскоріше 

Наскочить — наскочити. — Н. на біду — 
нахопйтися на лйхо 

Наскребать, наскресть, ся — наскрібати, 
наскромажувати, наскребтй, наскро¬ 
мадити, ся 

Наскрипіть, ся — наскрипіти, нарипіти, ся 
Наскучать, наскучить — набридати, обрида¬ 

ти, надокучати, набрйднути, обрид¬ 
нути, надокучити 

Наславигь— 1) вйславити, (колядуванням, 
щедруванням) — вйколядувати, ви- 
щедрувати, заколядувати, защед¬ 
рувати; 2) оплавити (кого), пустйти 
славу, поговір (про кого) 

Насладить, наслаждать, ся;— осолодйти, 
ся, всолодйти, ся; натішитися, зазна¬ 
ти роскошів, тішитися, роскошува- 
ти, зазнавати роскошів. — Насладнть- 
ся жизнью, любовью, ідою — нажй- 
тися, накохатися, насмакуватнся 

Наслажденіе — осолода, утіха, втіха, рос- 
кіш, любість. — Пользоваться н-ми 
— заживати роскошів 

Насластить, наслащивать — насолодйти, 
підсолодйти, підсоложуватн 

Наслинивать, наслинить, ся — наслйнювати, 
наслинити,ся 

Наслоеніе— напластування, наверстуван¬ 
ня 

Наслоить — налистувати 
Наслоняться — навештатися, натинятися, 

посновиґати 
Наслудь — полій (вода поверх льоду) 
Наслужить — послужити, наслужйти 
Наслушаться, наслушиваться — наслухати¬ 

ся, наслухатися, наслухуватнся 
Насльїшаться — наслухатися 
Насльїшка, у виразах: «говорить по насльїш- 

кі, насльїхомь» — говорйти з люд¬ 
ського поговору; «піть, играть по на- 
сльїшкі» — з голосу с(ь)півати, гра¬ 
ти 

Наслідить — 1) натоптати; 2) натрапити, 
напасти на слід, вйслідити 

Наслідіе — спадок, спадки, спадщина, на- 
слідство, (від давних предків) — 
предківщина, (від діда) — дідйзна, 
дідівщина, (від баби) — бабй^на, (від 
батька) — батьківщина, отцівщина, 
(від матери) — матерйзна, (від бра¬ 
та)— братовйзна, братівщйна, (після 
свекра або свекрухи) — свекрів- 
щйна ' 

Наслідникь, ца — наслідник, ця, наступ¬ 
ник, ця,спадкоємець 

Наслідньїй — наслідний 
Наслідованіе — наслідування, наступання, 

одідйчення ( 
Наслідовать — наслідувати, наступати, 

брати, взяти спадок по кому, оді- 
дйчувати, одідйчити 

Наслідственность — спадковість, дідйч- 
ність , 

Наслідственньїй — спадковйй, наслідний, 
дідйчний 

Наслідство — д. Наслідіе 
Насмаливать, насмолить, ся—-насмолюва¬ 

ти, насмолйти 
Насматриваться, насмотріться — надивля¬ 

тися, наглядатися, надивгітися, на- 
глядітися, набачитися 

Насмерть — до смерти 
Насморкать — нашмаркати, насякати 
Насморкь — нежить 
Насмотріть — назорити, нагледіти, нагля¬ 

діти 
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Насмрадить — насмердіти 
Насмьхаться, насміяться — с(ь)міятися, 

нас(ь)міхатися, глузувати (з кого), 
глумитися (над ким), кепкувати, 
кпити (з кого), нас(ь)міятися, на- 

. глумитися, поглузувати, покепку¬ 
вати, с(ь)міх С96І з кого робити 

Насміхь — на с(ь)міх, на посміх, на глум 
Насмішить •— нас(ь)мішйти 
Насмішка — пос(ь)міх, глуз, глузування, 

глум, глумування, нас(ь)міхання, 
кепкування 

Насмішливость — глузливість, глумли¬ 
вість , 

Насмішливьій — нас(ь^мішкуватий, глум¬ 
ливий, глузливий , , 

Насмішникь —нас(ь)мішко, нас(ь)міш- 
ник, ця, кепкун, глузівнйк, ця 

Насносі — на зносі, на днях 
Насобирать — назбирати 
Насовьівать, насовать — насовувати, насу¬ 

вати, насунути 
Насовітовать — нарадити, нараяти 
Насодомить — наґвалтувати, нагаласувати 
Насолить — 1) насолйти; 2) допекти 
Насолодить — насолодити 
Насолодіть — насолодіти 
Насось — 1) смок, смоковйк, водотяг, пом¬ 

па; 2) насос, насоси (у коней) 
Насосньїй — помповий, смоковий, водотя- 

говий 
Насочиться — наслезйти 
Насплетничать — наплестй, наплескати 
Наспіть — наспіти, настйгти, приспіти 
Наспіхь — на швидку 
Насрамить — ославити, осоромити 
Насрамиться — осоромитися, набратися 

сорому 
Наставать — наставати, наступати 
Наставительньїй — повчаючий 
Наставить, наставлять— 1) наставити, на- 

становйти, наставляти, настанов¬ 
ляти, понастановляти, понастав¬ 
ляти; 2) наточйти, наштукувати; 
3) нав(у)чйти, напутйти, направи¬ 
ти, нараяти, наказати, нав(у)чати, 
напучувати, направляти, нараюва- 
ти, наказувати (кому що), призво¬ 
дити 

Наставленіе — наука, на(у)вчання, направа, 
напучення, наказ, наказування 

Наставникь, ца — наставник, ця, учйтель, 
ка, напутник, ця 

Наставническій, чій — наставничий, учй- 
тельський, навчительський 

ІІаставной — приточений, наштукбваний 
Настаиваніе — настоювання 
Настаивать, настоять, ся — 1) настоювати, 

ся, натягати, ся, набиратися, на¬ 
стояти, ся, натягтй, ся, набрати ся; 
2) намагатися, доправлятися, на¬ 
лягати 

Насталить — насталйти 
Насіаіііе — настання 
Настегать — 1) нашмагати, настьобати; 

2) настьобати, нафастригувати 
ІІастежь — настіж, навстяж 

Настигать, настичь — наздоганяти, наздог¬ 
нати 

Настилать, настлать, ся — стелйти, мости¬ 
ти, настелйти, намостйти, ся, на¬ 
сталювати ( 

Настилка— 1) настилання, мостіння; 2) мо- 
стовйння, стелина; 3) поміст (про 
міст) 

Настирать, ся — напрати, ся 
Настои, настойка — настойка, настоянка, 

настій, налйвка 
Настойчиво — притьмом, невідступно, 

уперто 
Настойчивость — завзятість, невідступ¬ 

ність, напосідливість 
Настойчивьрй — завзятий, невідступний, 

напосідливий, настирний, упертий 
Настольникь — настільник, оорус, ска¬ 

терка , 
Настольньїй — настільний 
Настораживать — наставляти, насторо¬ 

жувати 
Насторожі — на сторожі, на чеку, 
Настороні — на чужйні, на заробітках 
Насторону — 1) набік; 2) на чужйну, на 

заробітки 
Настояніе — вимога, домагання 
Настоятельность — нагла потреба 
Настоятель — настоятель 
Настоятельно— притьмом, пйльно, нагле, 

пробі 
Настоятельньїй — пйльний, наглий. — Н. не- 

обходимость — пйльна потреба 
Настоящее — теперішність 
Настоящій — 1) теперішній, сей, цей, от- 

цей, сучасний. — Теперь настоящая 
пора — тепер саме час; 2) справжній, 
справдешній, правдивий, щирий, 
сущий, сутий, істий. — Настоящее 
золото — щире, суте золото 

Настраивать, настроить, ся — 1) набудову¬ 
вати, набудувати; 2) налажувати, 
настроювати, направляти, налади¬ 
ти, наладнувати, настроїти, на¬ 
правити, ся; 3) намовляти, намо¬ 
вити, наструнчити, настренчити 

Настрочить— 1) настебнувати; 2) начерка¬ 
ти, настрочити 

Настрашить, настрашать, ся — налякати, 
ся, настрахати, настрашити ся, на¬ 
гнати страху 

Настригать, настричь — настригати, на¬ 
стригти 

Настрогать, ся — настругати, ся 
Настрої о — як найстрогіше, як найсуворіше 
Настроеніе — настрій 
Настройка — строіння, ладнування 
Настройщикь, ца — стройник, ця, направ¬ 

ник, ця 
Настрілять, ся — настріляти, ся, набити 
Настряпать, ся — наготувати, напорати, 

ся, накапарити, ся 
Настудить, настуживать, ся — настудити, 

нахолодити, настужувати, нахолод¬ 
жувати, ся 

Наступательньїй, но — наступний, напад- 
нйй, наступом, нападом; завойовнй- 
чий,заборчий 
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Наступать, наступить— 1) наступати, на¬ 
ступити; 2) нападати, наступати, 
напасти, наступити, рушати, ру¬ 
шити на кого; 3) наставати, на¬ 
стати 

Наступленіе — наступ, наступання, напад 
Настурцій, рос. Тгораеоіиш таіиз, Йазіиг- 

Ііит Гпсіісит Ь. — красоля, капуцини 
Насть — ожеледь, ожеледиця, шуга 
Настьіть, настьшуть — настудитися, нахо¬ 

лонути ' 

Настильні — находоділий 
Настінний — настінний 
Насудиться — насудйтися, напозиватися 
Насуетиться — наметушитися, наклопота¬ 

тися 
Насулить — наобіщати, наобіцяти 
Насупить, насупливать, ся-—■ 1) насупити, 

ся, похмурити, ся, насуплювати, ся; 
2) нахмарити, ся, нахмарювати, ся 

Насупротивь — напроти 
Насурьмить — підмалювати, накарувати 
Насухо — досуха, на сухо 
Насучивать, насучить — насукувати, насу¬ 

кати 
Насучка — сукання, насукування 
Насушивать, насушить — насушувати, на¬ 

сушити, понасушувати , 
Насушка — насушування, сушіння 
Насущний — насушний, насушник, щоден¬ 

ний 
Насчитать, насчитьівать — надічйти, нара¬ 

хувати, начйслити, налічувати, на¬ 
раховувати, начйслювати 

Насьілка — насилання, напускання 
Насилать, наслать — насилати, наслати, 

понасилати 
Насипать, насипать, ся — насипати, насй- 

пати, ся, понасипати, (з верхом) -— 
вй вершити 

Насипать, наспать, ся — досипати, ся, до¬ 
сипляти, доспати, ся 

Насипка — насипка, насипання 
Насьіпной — насипнйй, насипаний. —На¬ 

сипная земля — сипець 
Насьіпь — кіш (у млині) 
Насьшь — насип, вйспа, вйсип 
Наситить, насьічивать — наситйти, ситйти 
Наситить, насищать, ся-— 1) нагодувати, 

наситити, нагодовувати, ситйти; 
2) наситйти, насищати, ся 

Насьіщеніе — насит, нагодування, насй- 
чення 

Насівать, насіять, ся — насівати, насіяти, 
ся, понасівати 

Насівь — зас(в, вйсів 
Насідало — сідало , 
Насідать, насість — насідати, насісти 
Насідка — квочка 
Насідкинь — квоччин 
Насідовать — сидіти на яйцях 
Насідь — зародок— Яйцо сь насідомь — 

засуджене, зароджене яйце 
Насіка — 1) заруб, зарубка, карб; 2) ос¬ 

кард, оскарда (молоток, що набива¬ 
ють ним млинове каміння) 

Насікать, насічь — 1) насікати, насіктй; 
2) зарубувати, нацюпувати, карбу¬ 

вати, зарубати, нацюкати, накарбу¬ 
вати 

Насікомое, Іпзесіиш — комаха, (здр.) — ко¬ 
машка, кузка, (здр.) — кузочка 

Нясікомоядньш — комахоїдний, комахоід 
Насіривать, насірить — сіркувати, насір- 

куватн 
Насістокь, насість — сідало 
Насічка — 1) насікання, нарубування; 

2) д. Насіка 1 
Натаивать, натаять—натоплюватися, нато¬ 

питися 
Наталкивать, натолкнуть — наштовхува¬ 

ти, -хнути, -ся, надйбувати, надйбати, 
натраплювати, натрапити 

Натанцоваться — натанцюватися 
Натапливать, натопить, ся — 1) напалювати, 

напалйти, ся; 2) натоплювати, на- 
топйти 

Натаптьівать, натоптать, ся — натоптувати, 
натоптати, ся 

Натаскать, ся — наволоктй, натягтй, нацу¬ 
пити, ся 

Натачивать, наточить — наточувати, нато- 
чйти, нагострювати, нагострйти 

Натаять — натанути 
Натвердить, натверживать — наказати, вбй- 

ти, втовкмачити в голову, наказува¬ 
ти, вбивати, втовкмачувати в го¬ 
лову 

Натворить — 1) розчинйти, вчинйти, замі- 
сйти; 2) натворити, наробйти, на¬ 
коїти 

Натекать, натечь— 1) наздоганяти, наздо¬ 
гнати; 2) натікати, набігати, на¬ 
ливатися, натекта, набігти, налй- 
тися 

Натекльїй — натеклий 
Натекь — наплив водй 
Натеребить, натеребливать, ся — насмйкати, 

насмйкувати, ся, натеребйти 
Натереть, натирать, ся — 1) натерти, нати¬ 

рати, ся. — Н. ссадину — намуляти, 
нашмугляти, нашморгати; 2) натер¬ 
тися, навчитися, набити руку 

Натерпіться -—- натерпітися, набідуватися, 
нагорюватися, набратися горя, бідй, 
лиха , 

Натесать, натесьівать, ся — натесати, наті¬ 
сувати, ся 

Натиратель — натирач 
Натирка — натирання 
Натискать, натискивать, ся — 1) натиснути, 

натаскувати, ся; 2) напхати, набга¬ 
ти, напакувати 

Натискь — натиск, натовп 
Наткать — наткати, вйткати 
Наткнуть, натикать, натьїкйть, ся — 1) на- 

стромйти, натйкати, настромляти, 
настромлювати, натикати, ся; 
2) наткнутися, нахопйтися, (на що 
гостре) — напоротися, наразйтися 

Натолкаться — натовктйся 
Натолочь — натовктй, натовкмачити 
Натомить, ся — натомйти, наморйти, ся 
Натолпиться — натиснутися , 
Натопать, ся — натупати, ся, натупотіти 
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Наторговать, ся — наторгувати, накрама- 
рювати, нагандлювати, ся 

Натормошить — насіпати, натермосати 
Натосковаться — натужитися, нажуритися 
Натощакь — натще серце, натще 
Натравить, натравливать— 1) наловити, на¬ 

ловлювати (собаками); 2) нацькува¬ 
ти, нацьковувати 

Натравливаніе — цькування, нацькову¬ 
вання 

Натрегіать — натіпати 
Натрескаться — натріскатися, нажертися, 

напертися , 
Натреснуть, ся — надтріснути, ся 
Натрещать — 1) на,трішати, натріскота(і)- 

ти, наторохтіти; 2) наторочити, на- 
цвенькати, наторохтіти 

Натрій — солець, натр 
Натрубить—натрубити, насурмити. — Натру¬ 

бить вь уши — натуркати 
Натрудиться — напрацюватися, наробитися 
Натрусить, ся — натрусити, ся 
Натруска — 1) натрус; 2) ладівниця, поро¬ 

хівниця 
Натрясать, натрясти, сь— 1) натрушувати, 

натрусювати, натрусити, ся, пона- 
трусювати; 2) натрясти, ся 

Натуга — натуга, напруга 
Надуживать, натужить, ся — напружувати, 

напинати, натужувати,ся 
Натужиться — натужитися, нажуритися 
Натузить — надавати стусанів 
Натура — 1) натура, природа; 2) вдача 
Натурализація — натуралізація, уприрод- 

нення 
Натурализоваться — натуралізуватися, 

уприроднйтися 
Натуралисть — природник, природознавець 
Натуральность — природність, натураль¬ 

ність 
Натуральний — природнцй, натуральний 
Натурщикь, ца — живовзір 
Натушевать, натушевьівать — надушувати, 

натушовувати 
Натісниться — натйснутися 
Натішить, ся — на(по)тішити, ся 
Натята — натягач (д. Йнструменть) 
Натягивать, натянуть, ся — натягати, напи¬ 

нати, нацуплювати, натягти, на¬ 
пнути, нап’ясти, нап’яти, нацупити, 
ся 

Натяженіе — натяг 
Натяжка — 1) натягання, напинання, на¬ 

цуплювання; 2) натяжка 
Натянуто — напружено, примушено 
Натянутость — напруженість, примуше- 

ність 
Натянутьій — напружений, примушений 
Натяііать, ся —1) наямкувати (наробити 

ямок в стіні, шоб краще пристали 
шпаруни); 2) д. Нарубать 

Наугадь — навгад(ь), навмання, цавманякй 
Науголокь, наугол^никь — наріжник 
Наугольньїй — наріжний 
Наудалую — нащастя, навмання, наосліп 
Наудить — наудити, наловйти удкою 
Наука — наука 

Науськать — нацькувати, підштурити, під- 
цькувати 

Науськиваніе — цькування, під’южування, 
нацьковування 

Науститель — направник, намовник 
Наутекь — навтіки, навтікача 
Научать, научить, ся — на(у)вчати, нав(у)- 

чйти,ся 
Научность — науковість 
Научи >ій — науковий 
Наушникь, ца — 1) шепотйнник, ця, шеп¬ 

тун; 2) капелю^, наушник 
Наушничать — нашіптувати, натуркувати 
Наушничество — натуркування, шепоти, 

нашепти 
Наущать — направляти, намовляти, нау- 

щати 
Наущеніе — направа, намова, підмовляння, 

підштурування 
Нафабрить — нафабрувати, нафарбувати 
На< іьіркать, ся — напйрхати, ся 
Нафуфьіриться — набундючитися, напин¬ 

дючитися, наиндгічитися 
Нахаль, нахалка — нахабник, ця, зухвалець 
Нахальничать — нахабно, зухвало поводи¬ 

тись 
Нахальньїй — нахабний, налазливий, зу¬ 

хвалий 
Нахальство— нахабність, нахаба, нахрап, 

зухвальство 
Нахаркать — нахаркати 
Нахваливать, нахвалить, ся — вихвалювати, 

вихваляти, розхвалити, ся, нахва- 
лйтися 

Нахвастать, ся — нахвастати, ся, нахвалй- 
тися 

Нахватать, нахватьівать — 1) нахапати, на- 
хоплювати, нахапувати, понахоплю- 
вати; 2) нагарбати, награбувати 

Нахвораться — нахоруватися, наслабува- 
тися 

Нахлебаться — насьорбатися 
Нахлестать, ся — 1) нахльостати, настьо¬ 

бати, нашмагати, ся; 2) налигатися, 
нахлющитися 

Нахлобучка — нагінка 
Нахлопать — наляскати, наплескати 
Нахлопотаться — наклопотатися, натупка- 

тися 
Нахлинуть — 1) нарйнути, люнути; 2) на- 

сунути 
Нахлібникь, ца — годованець, ка, похлі- 

бець, столівнйк, ця 
Нахмуривать, нахмурить, ся — нахмурюва¬ 

ти, нахмурити, ся 
Нахньїкаться — напхйкатися 
Находить, ся — 1) знахожувати, знаходи¬ 

ти, ся, бути, пробувати, перебува¬ 
ти, обертатись; 2) находитися, на¬ 
швендятися, д. ще Найти 

Находка — (з)нахідка, (з)найда 
Находчивость — спритність, зарадливість 
Находчивьій — спритний, меткйи, зарадли- 

вий 
Находчикь, ца — знахідник, ця 
Нахождєніе — 1) знаходження, знахід; 

2) пробування, перебування, бутність 
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Нахозяйничать — нахазяйнувати, нагоспо¬ 
дарювати 

Нахохивать, нахохлить, ся — настовбурчу¬ 
вати, настовбурчити, наїжити, ся, 
напудритися 

Нахохотаться — нареготатися 
Нахрамьівать — шкандибати трошки, по- 

кульгувати. — Нахрапом. — силоміць 
Нацарапать, нацараньївать, ся—надряпати, 

нашкрябати, надряпувати, нашкря¬ 
бувати, ся 

Національньїй — національний 
Нація — нація, нарід, народ 
Націдить, націживать, ся — націдити, 

наточити, вточити, націжувати, на¬ 
точувати, ся ' ' 

ІІацІливаніе — націлювання, націляння, 
Націливать, націлить, ся —- цілити, наці¬ 

лювати, націляти, націлити, ся 
Націловаться — націлуватися 
Націлить, націплять, ся — начепити, на¬ 

чіплювати, ся 
Начавкать — наплямкати, начмакати, на- 

цямкати 
Начало — 1) початок, почин, починок, за¬ 

чин, зачало, роспочаток. — Начала — 
початки. — Вь началі — спочатку, 
на початку; 2) основа, ґрунт, засада, 
підстава; 3) початки, перші засади 
(науки) 

Начальникь, ца — начальник, ця, стар¬ 
ший, а 

Начальническій — начальницький 
Начальний — початковий 
Начальство — начальство, старшина, зверх¬ 

ність (над чим) 
Начальствованіе — начальникування, стар¬ 

шинування 
Начальствовать — начальникувати, старши¬ 

нувати, верховодити 
Начать, начинать, ся — почати, ся, зачати, 

ся, роспочати, ся, стати, взяти, ся, 
зайтися, починати, ся, зачинати, ся, 
роспочинати, ся. — Начать річь — 
(і)зняти річ 

Начеканивать, начеканить — набивати, 
набити (монету) 

Начервить, ся — начервйти, ся 
Начернивать, начернить, ся— начернюва- 

ти, начернйти, начорнйти, пона- 
чорняти, ся 

Начерно — на чорно 
Начерпьівать, -пнуть — начерпувати,-пнути 
Начертаніе — нарис 
Начертать, начер гьівать — накреслити, на¬ 

креслювати, накресляти, нарисува¬ 
ти, нарисбвувати; написати, напй- 
сувати; нарізати, нарізувати 

Начертательнми — нарисовий, нарисбв- 
ний 

Начертить, начерчивать — нарисувати, на- 
рисбвувати, (циркулем) — нацирклю- 
вати 

Начесать, начесьівать — 1) начесати, начі¬ 
сувати, поначісувати; 2) начухати, 
начухрати, поначухувати 

Начесть, начитьівать, ся — налічйти, нара¬ 

хувати, налічувати, нараховувати, 
се, начйслити, начйслювати 

Начесь — начіскй 
Начетверо — начетверо 
Начеть — начйслення 
Начинаніе — 1) почйн, починання; 2) замір 
Начинатель, ница — починатель, ка, почи¬ 

нальник, ця 
Начинательньїй — починальний 
Начиночньїй — начинковий 
Начинивать, начинить, ся — начиняти, на¬ 

пихати, набивати, начинйти, на¬ 
пхати, набйти, ся, поначинйти 

Начинка — начинка, потрібка 
Начисто — на чйсто, цілком 
Начитанность — начйтаність 
Начитаними — начйтаний 
Начитать, ся — вйчитати, начитати, ся 
Начудйться — надивуватися 
Нашалить, ся — напустувати, ся 
Нашаркать — начовгати, нашургати 
Нашататься — наганятися, поповештатися 
Нашатирний — солом’яковий, салом'яко- 

вии. — Н. спирть — жигунець 
Нашатьірь, 5а1 аттопіасшп — солом'як, 

салом’як 
Нашейникь — ошййник 
Нашелушить — нашеретувати (зерно в 

млині); налускати, налузати, на¬ 
лущити, поналускувати 

Нашенскій — наський 
Нашептьіваніе — нашепти 
Нашептать, нашептьівать — нашептати, на¬ 

шіптувати 
Нашествіе — нахід, напад, наступство 
Нашивать, нашить, ся — нашивати, нашй- 

ти, ся, понашивати. — Нашить за¬ 
плату — нашйти латку, налатати 

Нашивать — носйти 
Нашивка — 1) нашивання; 2) нашивка, ля- 

мівка 
Нашивной — нашйваний, нашивнйй 
Нашильникь — нашйльник ( 
Нашлепать — наляпати, ляпанців, пляцків 

надавати 
Нашпиковать, ся — нашпигувати, ся 
Нашпиливать, ся — пришпилювати, прико¬ 

лювати, ся 
Наштопать — нацирувати, , 
Нашуміть, ся — нагомоніти, ся, нашумі¬ 

ти, нагаласувати, ся, нагвалтувати, 
наробйти галасу, бучі, ґвалту 

Нашутить, ся — нажартувати, ся 
Нашь—наш, наський. — Знай нашихь—ось- 

то ми! — Наша взяла — наше зверху 
Нащекотать — налоскотати 
Нащелкать, ся — 1) наляскати, ся; 2) на¬ 

лускати, налущити 
Нащелочить — назолйти , 
Нащепать — наколоти, наскіпати 
Нащипать, нащипьівать — нащи(і)пати, на- 

щй(і)пувати 
Нащупать — намацати, налапати 
Наідать, наість — 1) накусювати, накуса¬ 

ти; 2) наїдати, наїсти (набір) 
Наідаться, наісться — наїдатися, наїсти¬ 

ся 
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НаЬздить, наізживать — виїздити, об’їзди¬ 
ти, виїзжувати, об’їзжувати, ся. — 
Наізженная лошадь — вйїзжений 
кінь 

Наіздиться — наїздитися 
Наіздка — виїзжування, об’їзжування, 

уїзжання 
Наіздникь, ца — 1} верховець, (стар.) —ко¬ 

монник; 2) їздець, гарцьовник, ця, 
гарцівник, ця 

Наіздническій—їздецький, гарцівницький 
Наіздничество — їздецтво, гарцівнйцтво 
Наіздничать — гарцювати 
Наіздь — наїзд, наїзд ( 
Наізжать, наіхать — наїздити, наїхати 
Наізжій — приїзжий 
Назкономить — наберегтй, приховати, нае- 

кономити 
Наябедиичать — наклепати (на кого), об- 

мовитр (кого) 
Наяву — увіч, на-яві 
Наяривать— витинати,затинати 
Не — не, ні 
Не только, но и —не то, а й, не то, що, 

а й 
Неаккуратность — несправність, неретель- 

ність, неакуратність 
Неаккуратньїй, но — несправний, но, нере¬ 

тельний, но, неакуратний, но 
Небезвьігодньїй, но — небезкорйсний, не 

без корйсти 
Небезопасность — небезпешність 
Небезопасньїй, но — небезпешний, но 
Небезосновательность — небезпідставність 
Небезосновательньїй, но — небезпідстав¬ 

ний, но 
Небезсильньїй — небезсгілий 
Небережньїй — необережний 
Небесний — небесний 
Неблаговоспитанность — невйхованість, 

зле виховання 
Неблаговоспитанньїй—невйхований, недоб¬ 

ре вйхований, зле вйхованмй, не- 
одукбваний 

Неблаговременность — невчасність 
Неблаговременньїй, но — невчасний, но, 

не у свій час, не в дббрий час 
Неблагодарность — невдячність 
Неблагодарньїй, но — невдячний, но, 

невдачливий, во 
Неблагон^дежность — непевність, неблаго- 

надійність 
Неблагрнадежнмй — непевний, неблагона- 

дійний 
Неблагонаміренность — недобромйсність, 

зломйсність; зла думка 
Неблагонаміренньїй, но — недобромйсний, 

зломйсний, но 
Неблагонристойность — непристойність, 

негожість 
Неблагонристойньїй, но — непристойний, 

но, негожий, же 
Неблагонріятность — несприятливість, не- 

погідність, неслушність 
Неблагонриятньїй, но — 1) несприятливий, 

непогожий, непогідний, но, неслуш¬ 
ний; 2) неласкавий, во, неприхиль¬ 
ний, но 

Неблагоразуміе — нерозсудність, нерозваж¬ 
ність, нерозум 

Неблагоразумньїй, но — нерозсудний, но, 
нерозважний, но 

Неблагородство — неблагородність, нешля¬ 
хетність; підлість, ницість 

Неблагородний— неблагородний, нешля¬ 
хетний; підлий, нйции 

Неблагосклонность — неласкавість, непри¬ 
хильність 

Неблагосклонньїй, но — неласкавий, непри¬ 
хильний, но; 

Небньїй — піднебінний 
Небо — небо 
Небо, раїаіит сіигит — піднебіння. —Мягкое 

небо, раїаіит шоіе — вилочки 
Небожитель, -ница — небожитель, -ка 
Небольшой — невеликий, невеличкий. — Сь 

небольшимь три года — три роки з 
чймсь. — Діло за небольшимь стало 
— діло за малйм стало 

Небосклонь —(крайнебо; д. Горизонть 
Небось — не бійсь, так 
Небоязливий — небояз(ь)кйй, небій ( 
Небоязливость — безбояз(ь)кість, с(ь)міли- 

вість 
Небреженіе, небрежность — недбалість, не¬ 

дбальство, недбайлйвість 
Небрежливьій, во, небрежньїй, но— недба¬ 

лий, ло, недбайливий, во; недбай¬ 
ло, недбайлиця 

Небритий — неголений 
Небьівальїй— 1) небувалий; 2) неподобний 
Небьівальщина, небьілица — небувальщи¬ 

на, небилйця 
Небьітіе — небут, небуття 
Небьітность — небутність, неприсутність 
Небіленьїй — небілений 
Неважность — неважність, незначність; 

дурнйця 
Неважний — 1) неважний, незначний; 

2)абиякий 
Невдалекі — недалеко, недалечко 
Невдомекь — невтямкй, не в догад 
Невещественньїй — нематеріальний, нері- 

чевний 
Невещественность — нематеріальність, не- 

річевність 
Невзвидіть світа — нестямитись 
Невзгода — пригода, (здр.) — пригодонька, 

злйгодні, лиха годйна 
Невзирая — не вважаючи, не зважаючи, не 

дйвлячись, без огляду 
Невзлюбить — незлірбйти, не подобати 
Невзначай — несподівано, зненацька, не¬ 

нароком 
Невзнось — неплатіж, невйплата 
Невзрачний — непоказнйй, непозйрний, 

мізерний, мйршавий 
Невзрачность — непоказність, мізерність 
Невзьіскательньїй — невиможний, невигад¬ 

ливий, незабагливий, простий 
Невзьіскательность — невиможність, неви¬ 

гадливість, простість 
Невидаль, невидальщина—дйво, дивовйжа. 

— Что за невидаль — ото не бачили! 
Невидимка (про чоловіка) — небачний, 

(про річ) — невидймка 
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Невидимость — незрймість, невидимість 
Невидимий — незримий, невидимий 
Невидний — непоказний, непозйрний 
Невинность — невинність, безвинність, 

безповйнність. —Невинность потерять 
(дівочу) — вінок загубити, згубити 

Невинний, но — невинний, но, безвинний, 
безповйнний, безневинний, невину- 
вйтий 

Невкусньїй, но — несмаш(ч)нйй, несмашно 
Невмьняемость— неосудність, непритом¬ 

ність 
Невміняемьій — неосудний, непритомний, 

несамовйтий. — Г олодь вора ділаеть 
невміняемьімь — голод злодія не¬ 
осудним робить 

Невмістительньїй — немісткйй, непаковнйй 
Невниманіе, невнимательность— 1) неувага, 

неуважність, неуважливість; 2) за¬ 
недбання 

Невнимательньїй, но — неуважний, но, не¬ 
уважливий, во 

Невнятность — невиразність , 
Невнятньїй, но — невиразний, но, нерозбір- 

ний, но. — Говорить невнятно—мймри- 
ти, хамаркати, харамаркати 

Невовремя — невчас, невчасно, поневчасі 
Неводь, неводокь — невід, (менший) — 

волок,волочок 
Невозбранньїй — незаборбнений, безборон¬ 

ний, ненаказаний 
Невозвратньїй, но—безповоротний, но, не¬ 

поворотний, но, без повороту 
Невоздержаніе, невоздержанность — не¬ 

здержливість, нестрйманість 
Невоздержньїй — неспйнний, нездержливий, 

нестрйманий 
Невозділанньїй, но — необроблений, но 
Невозможность — неспромога, неспромож¬ 

ність, незмога, несйла, неможлй- 
вість 

Невозможний, но — неможлйвий, неможлй- 
во, не вільно, не спосіб 

Невозмужальїй, невозрастньїй — недорос¬ 
лий 

Невознаградимьій, мо — незаплатний, не¬ 
відплатний; невіджалований, невід¬ 
шкодований, но 

Невознаградимость — неоплатність, неза- 
платність; невіджалбваність, невід- 
шкодбваність 

Неволить, ся — неволити, сйлувати, ся, 
примушувати, змушувати, нуж- 
дити 

Невольникь, ца — нев(6)ільнйк, ця, чкр 
Невольническій — неві(о)льницький, невіль¬ 

ничий , 
Невольничество — н^вільництвр, неволя 
Невольно — несамохіть, мимохіть, мимо¬ 

волі ( 
Невольньїй — невільний 
Неволя, неволюшка — неволя, неволенька; 

прймус, принука, силування 
Невообразимость — нев’явимість, незбаг- 

неність, неспогаданість 
Невообразимьій, мо — нев’явймий, незбагне- 

ний, но, неспогаданий 
Невпопадь — не в лад, невлучно, не до ладу, 
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не до шмйги, невгаразд І 

Невразумительность — незрозумілість, не- 
ДОТЯМЛИВІСТЬ ' 

Невразумительньїй, но — незрозумілий, ло, 
недотямливий, недотямии 

Невредимо — без ушкоди 
Невредимьій — непошкоджений, неушкб- 

джений 
Невредньїй, но — невадлйвий, нешкідли¬ 

вий, во, незавадний, но 
Невтерпежт, — кортить, невитримання, 

приспічило; аж терпець увірвався 
Невигода — невигода 
Невьігодность — некорисність 
Невьігодньїй, но — некорисний, непожй- 

точний, но, невигодний 
Невьіносимость — незносність 
Невьіносимьій, мо — нестерпучий, че, не¬ 

зносний, но 
Невьіработанность — невиробленість 
Невьіработанньїй — невйроблений 
Невьіразимость — невимовність, несказа- 

ність 
Невьіразимьій, мо — невимовний, несказа¬ 

ний, но 
Невьіразительньїй, но — невиразний, но 
Невьіразительность — невиразність 
Невідомий, мо — невідомий, недовідомий, 

незнаємий, невідомо, невісуь 
Невідь — не знауь, не знати, невідь 
Невідініе — невідання 
Невіжда — неук, невіглас, нес(ь)відомець, 

темний 
Невіжа — нечемний, нечема, неґречний, 

незвичайний, мугйрь 
Невіжественньїй — темний, неук 
Невіжество — темнота, неуцтво 
Невіжливость — НЄВВІЧДЙВ1СТЬ, нечемність 
Невіжливьій, во — неввічлйвий, во, незви¬ 

чайний, нечемний, но , 
Невіріе — невір’я, невіра, невірство 
Невірность — невірність, неправдйвість, 

ХЙбнІСТЬ ' ' 

Невірний — 1) девірний, невіра, недові¬ 
рок; 2) невірний, неправдйвий, хиб¬ 
ний. — Невірная жена — зрадлива 
жінка ' 

Невіроятньїй, но — неймовірний, неподоб¬ 
ний, нечуваниі), но 

Невірь — невір, невіра, недовірок 
Невісомость — неважймість, невагбвість 
Невісомьій — невджймий, неваговий 
Невіста — 1) невіста, наречена, молода; 

2) відданниця. — У нея дочь невіста 
— у неї до,чка на порі, на відданні 

Невістка — невістка, (здр.) — невістонька, 
невіхна, (особо): (синова жінка) — 
синова, синй^а, (братова) — братова 

Невісткинь — невістчин, синової, брато¬ 
вої, (кількох невісток) — невістча- 
ний 

Невість — не знати, невідь, невідомо 
Негарь — нежир (торішня трава невипа- 

лена) 
Негашеная известь — неперепалене вапно 
Негді — нігде, ніде, нема-де 
Негласность — негласність, неприлюдність 
Негласний, но — негласний, но, неприлюд- 
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ний, но 
Неглижировать — нехтувати, легкова¬ 

жити 
Негодникь, ця — ледащо, ледащиця, ла¬ 

нець, лббурь 
Негодності} — нездатність, нікчемність, не¬ 

потрібність 
Негодньїи, но — 1) негодящий, негбжцй, не¬ 

здатний, непутящий, непотрібний, 
несуднйй, нікчемний, но. — Негодное 
— негідь, непотріб, покидь; 2) пога¬ 
ний, но,ледачий, паскудний, но 

Негодованіе — ремство, ремствування, обу¬ 
рення 

Негодовать — ремствувати, обурюватися 
Негодяй, ка — поганець, поганка, паскуд¬ 

ник, ця, паскуда 
Негодяйничать—ледарювати, дешпетувати 
Негораздо — негаразд, недобре, погано 
Негостепріимность — негостинність 
Негостепріимньїй — негостинний, негостьо- 

вйтий 
Неграмотность — неписьменність 
Неграмотньїй, но — неписьменний, но 
Неграціозньїй — неґрацібзний, незграбний 
Негрі, негритянка — мурин, муринка, негр 
Негритенокь — муреня, негреня 
Негритянскій — муринський, негерський 
Недалеко — недалеко, недалечко 
Недалекості — недалекість 
Недалекій, недальній— 1) недалекий; 2) не¬ 

доумкуватий, недоумок, благень¬ 
кий, плохенький 

Недальновидность — недалекоглядність, 
короткоглядність 

Недальновидньїй — недалекоглядний, корот- 
коглядний 

Недаромь — недарма, недаром, недаремне 
Недвижимосгь — нерухомість, нерухоме 

добро 
Недвижимьій, мо, недвижний, но — неру¬ 

хомий, мо, непорушний, но, безру- 
хий , 

Недоборі — недобір 
Недобитьій — недобиток 
Недоброжелатель — незичлйвець, недобро¬ 

зичливець 
Недоброжелательньїй — незичливий, не¬ 

доброзичливий 
Недоброжелательство — нез(ж)ичлйвість, 

недоброзичливість , 
Недобросовьстность — несумлінність, не¬ 

добросовісність, несбрісність 
Недобросовісним — несумлінний, недобро¬ 

совісний, несовісний 
Недовидіть — недобачати 
Недовольньїй — незадовблений, невдовб- 

лений 
Недовольство — незадоволеність, ремство 
Недовиручка — недобір, недовиручка 
Недовіріе — недовірство, недовір’я 
Недовірчивость — неймовірність, 
Недовірчив^ій — неймовірний, невірливий, 

недовіркуватий 
Недовісить, недовішивать — недоважити, 

недоважувати 
Недовісі — недовага, неповна вага 
Недогадливость — недогадливість 

Недогадливий — недогадливий, нетямкий 
Недоглядьівать, недоглядіть — недоглядати, 

недодивлятися, недоглядіти, не¬ 
додивитися 

Недодача — недодання 
Недоділка —- недороблення 
Недозволенний — недозвблений, забороне¬ 

ний 
Недозрівать, -ріть — недоспівати, -піти, 

недійтй ' 

Недозрілості — недоспілість, недостйг- 
лість ( 

Недозрілий — недоспілий, недостйглий 
Недоимка — недоїмка, недбплатка, залег- 

лість 
Недоимочиьій — недоїмковий 
Недоимщикі — недоплатах 
Недокоиченньїй — недокінчений 
Недолговічность — недовговічність 
Недолговічньїй, но — недовговічний, но 
Недолітокі — недоліток 
Недолюбливать — неполюбляти, недо¬ 

люблювати 
Недомогать — нездужати, недужати 
Недомолвка — недомовка, недбсказ 
Недомолі — недомел 
Недомьісліе — недомисел ( 
Недомірка,недомІрі— недомір 
Недоносокі — недоносок, недоношена ди- 

тйна, нечасне, нечасна дитйна, вйли- 
вок, недонбшениця (жінка) 

Недопека, недопекльїй — недопічок, недо¬ 
печений 

Недопеченное — недопічка 
Недоплата — недоплат, недбплатка 
Недополучить — недобрати, недоодержати 
Недопродавать, недопродать — недопрода- 

вати, недопрбдати 
Недоработка — недороблене, недорбб 
НедоразумЦать, -міть — нерозуміти, непо- 

розуміти 
Недоразумініе — непорозуміння 
Недордільїй — недоспілий, недостйглий 
Недороді — недорід 
Недорослий — недорослий, малркуватий 
Недорослі — недоліток, неповнолітний, під¬ 

літок, недоросток 
Недоросток*. — недбрісток, недоросток, 

недогін 
Недосидокі — недбсидок, недосйджене яйце 
Недосидіть, недосиживать — недосйдіти, 

недосйжувати 
Недосльїшать — недочути, недочувати 
Недосльїшка — недочування 
Недосмотрь — недогляд , 
Недосмотріть — недоглядіти, недодивитися 
Недосолі — недосіл 
Недосохлий — недосбхлий 
Недоставать, недостаеть — бракувати, 

брак, бракує, хибувати, хибує 
Недостатокі— 1) недостача, нестаток, не- 

статки; 2) хйба, вада, ганч, брак; 
каліцтво 

Недостаточно — недбсить, недбсталь 
Недостаточность — недостатність, брак; 

незамб(і)жність 
Недостаточньїй — недостатній, замалйй; 

незамб(і)жний 



Недостижимость 227 Незнакомець 

Недостижимость — недосяжність 
Недостижимьій — недосяжний 
Недостоииство — негідність 
Недостойций, недостоень — недостбйний, 

негідний, невартий, неварт 
Недоступность,-ньіи — недо(непри)ступ- 

ність, -ний 
Недосьшать — недосипати 
Недосипать — недосипати 
Недосугь — недозвілля, нікольство 
Недосужно — ніколи, нема коли, нема 

часу 
Недосчитаться, недосдитьіваться — недо¬ 

лічитися, недолічуватися 
Недотрога — 1) рос. Ішраііепя поіі те іап- 

§еге Ь. — не-руш мене, розрив; 2) не¬ 
доторка, недотика, незаймайло, не¬ 
доторкливий, ва 

Недоуздокь — оброть, обротька, недоуздок 
НедоумЬвать — 1) не тямити, недомисля- 

тйся; 2) вагатися 
НедоумЬніе— 1) непевність, сумнів; 2) ва¬ 

гання 
Недоучка, недоучившийся — недовчений, 

недоук , 
Недочеть — недолік, прбгріх 
НедоЬдки — недоїдок, (мн.)—недоїдки, недо¬ 

гризок, (від паші) — переїди 
Недругь — ворог, непрйятель 
Недружелюбний, но — непрйязний, но 
Недуговать — нездужати 
Недугь — недуга 
Недужний — недугий 
Недурной, недурень, недурна — непоганий, 

на, гарненький, ка, нічогенький, ка 
НедЬйствительность — недійсність 
НедЬйствительннй — недійсний 
НедЬлидюе, іпсііуісіиит — неділйме, непо¬ 

дільне ' 

НедЬлимость — неподільність 
Неділимий — неподільний 
Неділька — неділька, тйжнцк 
Недільний, но — 1) недодільний, не до 

діла, до речі, непутящий; 2) не¬ 
дільний; 3) тижньовйй, тижневий, 
потиженниц, но , 

Неділя — 1) неділя, неділенька; 2) тйж- 
день, (здр.) — тйжник. —Воскресная, 
світлая неділя, неділя Пасхи — Ве¬ 
ликодні с(ь)в’ята. — Крестопоклонная 
неділя — середохресний тйждень 
середохресна неділя, середохре¬ 
стя, середопістя. — Кажлую неділю — 
що тйжня.—Неділю ііроводіпь—тиж- 
нювати. — Неділя св.Тройцн — кле¬ 
чальна неділя, зелені с(ь)в’ята, зе¬ 
лена, грянна. — Первая неділя Ве- 
ликаго поста — жйляна. — Понеділь- 
никь 1-й н. В. п. — жйлавий понеді¬ 
лок.— Неділя ваій — вербна неділя, 
вербний тйждень. — ©омина неділя — 
провіднйй тйждень, провідна, про¬ 
води. — Черезь неділю — через тиж¬ 
день, за тйждень 

Недіятельность — недіяльність, нечйн- 
ність 

Недінтельньїй — недіяльний, нечйнний, 
неактйвний 

Неестественность — неприродність 
Неестественннй — неприродний, ненату¬ 

ральний ' 

Нежданньнй, но — несподіваний, но 
Нежеланіе — нехіть, небажання 
Нежели — ніж, а ніж, як, над, за, од (чого) 
Нежилець, у виразі: онь не жилець — він 

не задбвжить 
Нежилой домь — пустка 
Незабвенньїй, но — незабутній, незабутний, 

вікопомний 
Незаботливий — недбалий, недбайлйвий 
Незаботливость — недбальство, недбайлй- 

вість 
Незабудка, незабудь меня, рос. Муозоііз 

раїизігіз — любй-мене, незабудь ме¬ 
не, незабудька 

Незавидний, но — абй-якйй, сякйй-такйй, 
абй-як, так собі 

Независимость — незалежність, непідлег¬ 
лість 

Независимий, мо — незалежний, но, не¬ 
підлеглий, ло, непідневолений 

Независтливнй — незаздрий, незаздрісний, 
незавидющий 

Незадолго -— незадовго, донедавно перед 
Незазорннй, но — бездокірний, но 
Незаживающій — негбцкий 
Незажиточний — незасібний, незаможний 
Незаконнорожденннй, ая — нешлюбний, а, 

байстрюк, байструк, байстрючка, 
байстря, безбатченко, семибатчен- 
ко; самосій, самосійна, падалишна, 
нажирбвана дитина 

Незаконность, -ний — незаконність, -ний 
Не замать, не трогать — не займати, не ру¬ 

шати, не чіпати 
Незамедлительно — негарно, беззволбчно 
Незамінимость — незамінність 
Незамінимьій — незамінний 
Незамітннй, но — непомірний, но, не- 

знати, незнать, цевзаміту 
Незалічимий — незагійний 
Незанятой — вільний, гулящий , 
Незапамятньїй — предковічний, споконвіч¬ 

ний. — Сь незапамятнихь времень — 
з давних, давен, з несказаних давен, 
споконвічно 

Незапятнаньїй — незаплямбваний 
Незаслуженность — незаслуженість 
Незаслуженно — незаслужено, не по за- 

лузі, ні за що, дурно, безневинно 
Незатіиливость — нехйтрість, немудрість 
Незатійливий — 1) невигадливий; 2) не 

хитрий, немудрий 
Названий — некликаний 
Нездоровиться, нездоровится — нездужа- 

тися, не здужається, не мбжеться 
Нездоровость — нездорбвість 
Нездоровий — 1) недужий, недужний, сла¬ 

бий; 2) нездоровий, непогожий 
Нездоровье — неміч, недужність 
Незлобивий, незлобний — незлий, не- 

злісний, незлостивий 
Незлобіе — незлісність, незлостйвість 
Незнаемнй — невідомий, незнаємий 
Незнакомець, незнакомка, незнакомий, ся 

— незнайомець, незнайомий, ма 
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Незнакомство — незнайомість 
Незнаніе — незнання, невідання 
Незначительньїй, но — незначний, незначно, 

трохи 
Незначительность — незначність, дрібниця 
І ІезрІ.лость — неспілість, недостиглість 
Незрілий — 1) неспілий, не(до)стйглий, 

свидовий; 2) недорослий, зелений 
Незьіблемость — непохитність, непоруш¬ 

ність 
Незьіблемьій, мо — непохитний, непохиб¬ 

ний, непорушний, но 
Неизвинительньїй — невибачний 
Неизбіжность — неминучість 
НеизбІЖІІЬІЙ, но — неминучий, неминуче, 

неминущий , 
Неизвіданньїй — недізнаний, незазнаний, 

незбагнений 
НеизвЬстность — невідомість, незнаність, 

безвість , 
Неизвістньїй, но — невідомий, мо, незвіс- 

ний, но 
Неизглаголанньїй — невимовний, несказа¬ 

ний 
Неизгладимость — невитравність 
Неизгладимьій — невитравний. — Зто произ- 

вело на него неизгладимое впечатлЬ- 
ніе — це мало на нього невитравне 
вражіння 

НеизлЬчимость — невидужливість, неви¬ 
гойність 

Неизлічимьій — несцілймий, невидужли- 
вий, невигойний , 

Неизмінность — незмінність, неодмінність 
Неизмінньїй — незмінний, неодмінний 
Неизміримость— незмірність, неомірність 
Неизміримьій — незмірний, неомірний 
Неизобразимость — незмальовність, не- 

сказаність 
Неизобразимьій — незмальовний, несказан¬ 

ний 
Неизреченньїй — д. Неизглаголанньїй 
ІІеизслідимьій — недослідний 
Неизсякаемьій — невичерпний, невичерпа¬ 

ний 
Неизьяснимость — невиясненість, нез’яснй- 

мість 
Неизьяснимьій — невияснений, нез’яснймий, 

несказаний , 
Неимовірность — неймовірність 
Неймовірний, но — неймовірний, нечува- 

нии,но , , 
Неимущій — незамб(і)жний, незасібний 
Неимьніе—недостача, брак.—За неимініемь 

— через брак, через відсутність 
Неискренность — нещирість 
Неискренній — нещйрци 
Неискусньїй, но — невмілий, ло, немайстер¬ 

ний, но 
Неисповідимьій — недовідомий 
Неисгюлнение— несповнення, невиконання 
Неисправимость—непоправність, безпорад- 

ність 
Неиснравимьій — непоправний, несправй- 

мий, безпорадний 
Неисправность —- несправність 
Неиснравньїй — несправний 
Неиспьітанньїй — недізнаний, неспрббова- 

ний , 
Неистлінньїй — нетлінний 
Неистовство — шаленство, скаженість, не- 

самовйтість . , 
Неистовствовать — шаліти, скаженіти 
Неистовьій, во — шалений, скажений, но, 

несамовйтий, то 
Неистощимьій — невиснажний, невичерп¬ 

ний, неперебраний 
Неисходимьій — несходймий 
Неисчерпаемость — невичерпність 
Неисчерпаемьій — невичерпний, невичерпа¬ 

ний 
Неисчислимость — незліченність, несчис- 

ленність 
Неисчислимьій — незлічймий, незліченний, 

несчисленний 
Нейтралитеть, -льньїй — нейтралітет, ней¬ 

тральність, -ний 
Неклассньїй — 1) неранґовйй (урядовець); 

2) некласовйй (про школи) 
Неказистьій — непоказний, неповйдний 
Неклень? рос. Асег Іаіагісит Ь. — чорно¬ 

клен, пдклен 
Некогда -— ніколи, нема коли, нема часу 
Некрасивий — негарний, негожий, поганий 
Некресть — нехрист 
Некрещенньїй — нехрещений 
Некрологь — некрол(ь)ог , 
Некріпкій — неміцний, некріпкий 
Некстати — не до речі, не до ладу, не до 

шмйгц 
Некуда —,нікуди, нема кудй, нігде, нема¬ 

ле, нікудою 
Неладний, но — негарний, но, недобрий, 

ре, злий, зле, негаразд 
Нелегкая— нечйстий, лиха година. — Нелег¬ 

кая тебя принесла! — принесла тебе 
лиха годйна! 

Нелицепріятньїй — нелицеспрйятельський, 
безсторонній 

Неловкій — незручний, неспрйтний, не¬ 
зграбний, ніяковий, вайлуватий. — 
Неловко — ніяково, ніякось 

Неловкость — незручність, незграбність. — 
Почувствоваль неловкость — почув 
себе якось ніяково 

Неложность— правдйвість, справедлйвість 
Неложньїй, но — правдйвий, справедливий, 

по правді, певний, но 
Нельзя — не можна, не вільно. — Какь нель- 

зя лучше, хуже, боліє —,як найкра¬ 
ще, як найгірше, як найбільше 

Нельзя, у виразі: до нельзя — до кінця, 
до краю, до останку, через край, за¬ 
надто. — До нельзя терпьль — терпів 
до останку ' 

Неліпица — нісенітниця, дурнйця, бредня, 
незнати що, ка’зна-що 

Неліпость — недоладність, недоречність 
Неліпьій — недоладній, недоречний, без¬ 

глуздий 
Нелюбимий — нелюбий, немйлий, нелюб 
Нелюдимь, нелюдимка, нелюдимий, ая — 

нелюда, відлюдько, нелюдько, від¬ 
людний, вовкуватий 

Нелюдимость — відлюдність 
Немало — немало, чимало 
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Немаловажний — немаловажний, значний 
Немалий, ло — чималий, чимало 
Немедленно, немедля — негайно, не гаю¬ 

чись, небавно, незабавом 
Немедленньїй — негайний, незагайний 
Немилосердіе — немилосердя, неласка¬ 

вість 
Немилосердний, но — немилосердний, но 
Немилость — немйлость, неласка 
Неминуемость — неминучість 
Неминуемьій, мо — неминучий че 
Немнопе—небагато, мало хто. — І Іемногое— 

малість, мало що. — Вь немногихь 
словахь—кількома словами.—Немнр- 
гіе понимали его — мало хто розумів 
його. — Для немногихь — для неба¬ 
гатьох. — Немногимь — небагатьом, 
мало кому 

Немного, (здр.) немножко, немножечко — 
небагато, небагацько, небагатерь- 
во, тр9хи, трошкр, троіречки, тріш¬ 
ки, трішечки, тріні, трісі, трісюні, 
трйні, кришку, крйшечку. — Немного 
снустя — трохи згодом, незабаром 
після, невдовзі. — Понемногу, поне- 
множечку — потрохи(у), потрошки 

Немолчно — не вмовкаючи, без угаву 
Немолчньїй — невмовкаючий, незмовчний 
Немочь — нездужати, слабувати, хорувати 

(на що) 
Немочь, немощь — неміч, слабість, хороба. — 

ДІвичья немочь, СНІ0Г05ІЗ — блідачка 
Немощньїй — 1) слабйй, немічний; 2) неду¬ 

жий, безсйлий 
Немислимий — немислймий, незмислений, 

неподобний, неможлйвий 
Ненавидіть — ненавидіти 
Ненавистливьій — ненависливий 
Ненавистникь — ненавидник,ненавидець 
Ненавистний — ненависний, ненавидний 
Ненависть — ненависть 
Ненаглядний — любий, коханий 
Ненадежньїй — 1) кволий, хйрний; 2) не¬ 

певний; ненадійний 
Ненадлежащій — неналежний , 
І Іеиадобность — непотреба, непотрібність 
Ненадо, ненадобно — ре треба, не трД 
Ненадобньїй— непотрібний, безпотрібний 
Неиадолго — ненадовго 
Ненаказанно — безкарно 
Ненаказуемость — безкарність 
Ненаказуемьій — безкарний 
Ненаміренно — без наміру, ненавмйсне 
Ненаполненньїй — несповнений 
Ненапрасньїй — недаремний 
Ненарокомь — ненавмйсне, незнарбшне, 

ненароком 
Ненарочньїй — невмйсний 
Ненарушимьій, мо — непорушний, но 
Ненастньїй — негодяний, сльотавий, сліт- 

нйй 
Ненастье—негода, негодиця, сльота. — На¬ 

чалось ненастье — засльотйлося 
Ненасьітимость, ненасьітность — несйтство, 

снесить, ненаїсність, ненажерли¬ 
вість, ненажерність 

Ненасьітимьій, ненаситний — несйтий, не¬ 
нажерливий, ненажерний, невси- 

тймий, ненаїсниц, ненажера 
Ненужность — непотрібність 
Ненужньїй, но — д. Ненадобньїй, ненадо 
Неоодуманность— необміркованість, нероз¬ 

важність, необдуманість 
Необдуманньїй, но—необміркований, нероз¬ 

важний, необдуманий, но 
Необитаемьій — пустйй, безлюдний, неза- 

люднений, незаселений 
Необозримость — неоглядність, неозорість, 

неосяжність 
Необозримьій — неоглядний, неозорий 
Необоримость — непоборність 
Необоримьій — непоборний , 
Необразованность — неос(ь),віченість 
Необразованньїй — неос(ь)вічений 
Необузданность — нестриманість, неспйн- 

ність 
Необузданньїй, но — нестриманий, неспйн- 

ний, но, незагнузданий 
Необусловленньїй — необ’умовлений, не об¬ 

ставлений умовами 
Необутий — невзутищ уеобутий 
Необходимо — 1) необхідно; 2) конче, до¬ 

конче, конечне ; 
Необходимость— необхідність, конечність 
Необходимьій— 1) необхідний, конечний. 

— Спитать,-мьоть—уважати з^ конечну 
річ; 2) неодмінний, безпремінний 

Необходительность — неввічливість 
Необходительньїй — неввічливий, незвичай¬ 

ний 
Необьемлеірьій, необьятньїй — необсяжний, 

незмірний 
Необья^нимость— невиясненість, незрозу¬ 

мілість 
Необьярнимьій — невияснений, незрозу¬ 

мілий 
Необьізженньїй — невйїзжений, неук 
Необьїкновенность — незвичайність, над¬ 

звичайність 
Необьїкновенньїй, но — незвичайний, но, 

надзвичайний. нес(ь)віцький 
Иеобязанньїй — незюбовязаний 
Необязательньїй, но — необов’язковий, во 
Неоглядкою — не оглядаючись, не озира¬ 

ючись, без огляду 
Неограниченность — необмеженість 
Неограниченньїй — необмежений, необмеже- 

ваний ' 

Неодобреніе — докір, нагана,,неухвала 
Неодобрительньїй, но — докірливий, во, 

непохвальний, но 
Неодолимьій — непереможний 
Неоднократний, но — неодноразовий, не раз 
Неодушевленньїй — бездухий, неживотний, 

неживий 
Неодітьій — неодягнений, невдягнений, 

нез’одягнений, невбраний , 
Неожиданность — несподіваність, несподі¬ 

ванка , 
Неожиданньїй, но — 1) несподіваний, но, 

негаданий, но, зненацька, знебачки; 
2) напрасний,наглий 

Неозабоченньїй— безклопітний, безжурний 
Неокончательньїй — неостаточний, неко- 

нечний 
Неопалимий — неспаленнії, неспалимий 
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Неопасньїй — безпешний 
Неоперившійся — безперий 
Неописанно — над усякий опис 
Неописанний — неспйсаний, незмальбвний 
Неоплатность — неоплатність, невиплат- 

• ність 
Неоплатний — неоплатний,невиплатний, 

несплатймий 
Неопомниться — не счутися, не стямитися, 

не схаменутися 
НеопредЬленность— 1) невизначеність, не¬ 

означеність; 2) непевність, невираз¬ 
ність 

Неопреділенньїй, но — невйзначений, неоз¬ 
начений, но; непевний,невиразний 

Неопровержимость — незламність, непо¬ 
рушність 

Неопровержимьій, мо — незламний, непо¬ 
рушний, но 

Неонрятность — неохайність, нечепурність 
Неопрятньїй — неохайний, но, нечепурний 
Неопьітность — недос^відченість 
Неопьітньїй — недос(ь)вщчений, недос(ь)від- 

нйй 
Неорганическій — неорганйчний 
Неоскорбительньїй — необразлйвий, необ- 

разний 
Неоскудіваемьій — невичерпний, незмен(ь)- 

шймий 
Неослабность — пйльність, безустанність, 

невтомність 
Неослабний — пйльний, но, безустанний, 

но, безупйнний, но, без перерви, 
невтомний, но 

Неосмотрительность — необачність, нео¬ 
глядність 

Неосмотрительньїй, но — необачний, но, 
неоглядний, но 

Неосновательность — безпідставність, не¬ 
грунтовність 

Неосновательньїй, но — безпідставний, но, 
без’оснбвний, но, негрунтовний, но 

Неоспоримость — незаперечність 
Неоспоримьій — незаперечний 
Неосторожньїй, но — необережний, небереж- 

ний, но 
Неосторожность — необережність 
Неосуществимьій — нездіиснймий, нездійс¬ 

нений 
Неосуществимость — нездійснймість, не- 

здійсненість 
ІІеосязаемьій, мо — недотиканий, но 
Неосязаемость — н,едотиканість 
Неосідльїй — неосілий, кочовий 
Неотвратимьій — неминучий, невідворотний 
Неотвязньїй, ііеотвязчивьій — невідчепний 
Неотвязность — невідчепність 
Неотеса — неотеса, незграба, нескреба, 

чвалай, мурло, мурмило, хамло, 
мугйрь, гевал 

Неоткровенность — невідвертість, нещи¬ 
рість 

Неоткуда — нівідкіля, нема звідки 
Неотложньїй — невідкладний 
Неотложность — невідкладність, нагаль¬ 

ність 
Неотлучность — невідлучність 
Неотлучний, но — невідлучний, но 

Неотмолимьій — неспокуубваний 
Неотмінньїй, но — неодмінний, но , 
Неотразимьій — невідпорний, невідбійний 
Неотступность — невідступність 
Неотступньїй, но — невідступний, но 
Неотчуждаемьій — непродажний, незайма¬ 

ний, невідчужймцй ( 
Неотьемлемьій — невідійманий, неодніма- 

ний, невідбйраний ( 
Неофить — новохрещенець, неофіт 
Неохота — нехіть, неохота 
Неохотно — неохоче, рнехотя 
Неоціненний — неоцінний 
Неочередной — нечерговйй , 
Неощутительньїй — невідчуваний, непоміт¬ 

ний 
Непамятливьій—непам’яткйй, непам’ятущий 
Непарний — непарйстий 
Непереводимьій — неперекладнйй 
Неплавкій — нетопкий 
Неплатежь — неплатіж, цеплата, невйплат 
Неплательщикь — неплатільник, неплатник 
Неплодіе — неплідність, неродючість 
Неплодньїй — неплідний, неплодючий, неро¬ 

дючий 
Неплодородньїй — неродючий 
Неплотньїй, но — нещільний, но, на ослаб 
Непобідимьій — непереможний, непоборй- 

мий 
Неповадно — незнадно 
Неповинний, но — невинний, безневйнний, 

неповйнний, но 
Неповиновеніе — неслухнянство, неслухня¬ 

ність 
Неповоротливьій — неповоротнйй, незграб¬ 

ний, немоторнай, міхуватий, лома- 
куватий,вайлуватий 

Непогода — негода, непогода 
Непогрішимий — непогрішимий, незгрішй- 

мий,непохибний, непомйльнии 
Непогрішимость — непогрішймість, незгрі- 

шймість, непомйльність 
Неподалеку — недалеко 
Неподатливий — непіддатливий, несхйль- 

ний, жйлавий 
Неподатливость — непіддатливість, не- 

схйльність 
Неподвижность — нерухомість 
Неподвижньїй, но — нерухомий, мо, непо¬ 

рушний, но, нерушймий, мо, непо- 
ворушно 

Неподвижность — нерухомість, непоруш¬ 
ність 

Неподдільньїй — нефальшйвий, непідрбб- 
лений, іцйросний 

НеподдІльность — нефальшйвість, непід¬ 
робленість 

Неподкупньїй — непідкупний 
Неподкупность — непідкупність 
Неподражаемьій — ненаслідовний, ненаслі- 

дований 
Неподражаемость — ненаслідовність 
Неподступньїй — непідступний 
Неподчиненность — непідлеглість 
Неподходящій — непідхожий, незручний 
Непозволитедьньїй, но — недозволенній, 

но, невільний, но г 

Непозволительность — недозволеність 



Непоколебимьій 231 Непродолжительньїй 

Непоколебимьій, мо — непохитний, непо¬ 
рушний, но 

Непоколебимость — не/юхитність 
Непокойньїй — неспокійний, баламутний 
Непокорность — непокірність, непокірли¬ 

вість, непокора, , 
Непокорньїй — непокірний, непокірливий 
Неполнота — неповність, неповнота 
Непомірность — надмірність ( 
Непомірний, но — надмірний, непомірний, 

над міру 
Нсіюнятливость — нетямучість 
Непонятливьій — нетямкий, нетямучий, не¬ 

тямущий , 
Ненонятность — незрозумілість 
Непонятньїй, но — незрозумілий, ло 
Непоправимьій — непоправний, непорадний 
Непорочний — непорочний, чистий, бездо¬ 

ганний 
Непорядокь — нелад, непорядок 
Непорядочньїй — непутящий, непорядний 
Непосильний, но — надсильний, над силу 
Непослушаніе — непослух, неслухняність 
Непослушньїй — неслухняний 
Непосльдовательность — непослідовність 
Непослідовательньїй — непослідовний 
Неносредственньїй, но — безпосередній, нє, 

простий, просто 
Непосредственность — безпосередність, 

простість, простота 
Непостижимьій, мо — недовідомий, мо, не- 

збагнений, но 
Непостижимость — незбагненість, недові- 

домість 
Непостоянньїй — несталий, непостійній 
Непостоянство — несталість, непостійність 
Непостьідньїй — неганебний 
Непосіда — непосидючий, непосидячка, 

швендя 
Непотерянний — незагублений, невтраче- 

ний 
Непотребньїй— 1) непотрібний, непутящий; 

2) роспустний, роспутний 
Непотребство — роспуста 
Непочемь — байдуже, дарма, а ні гадки 
Непочтеніе, непочтительность — неповага, 

зневаза 
Непочтительньїй — неповажливий, зневаж¬ 

ливий, непоштивий 
Непохвальность — непохвальність 
Непохвальний, но — непохвальний, но 
Неправда — неправда 
Неправдивость — неправдивість, криво¬ 

душність 
Неправдивий, во — неправдйвйй, во 
Неправедний, но — неправедний, нр 
Неправдоподобньїй — неправдоподібний 
Неправильний — неправильний, хибний, но 
Негіравильность — неправильність, хиб¬ 

ність 
Неправий — кривдний, несправедливий 
Неправосудіе — кривосуд 
Неправота — неправота 
Ненраздная — непорожня і д. Беременная 
ЇІепредвидІнньїй — непередбачений 
Ненредусмотрительньш — непередбачливий 
Непреклонньїй — незломний, непохитний 
Непреложньїй, непремінньїй, но — незмін¬ 

ний, неодмінний, конечний, неод¬ 
мінно, конеч(ш)не, конче, доконче 

Непреодолимость — непереможність 
Непреодолимьій — непереможний 
Непрерьівньїй, но — безперестанний, безу¬ 

гавний, невпинний, но, без перерви, 
без перестанку 

Ненривлекательньїи — непринадний 
Непривьічка — незвичка 
Непривьічньїй — незвиклий, непризвичаєний 
Непривітливость — непривітність 
Непривітливьій, ая— непривітнйй, на 
Непригодньїй — негодящий, непридатний 
Непригоже — негоже, ке годиться 
Непригожій — негарний, негожій 
Неприкосновенньїй — 1) незайманий, недо¬ 

торканий, непорушний; 2) непри¬ 
четний 

Неприкосновенность— 1) незайманість, не¬ 
доторканість, непорушність; 2) не¬ 
причетність (до чого) 

Ненриличіе — непристойність, незвичай¬ 
ність, нелйчність 

Неприличньїй, но— непристойний, но, не¬ 
звичайний, но^безлйчний, но, не¬ 
подобний, неслід, неподбба, не лй- 
чить, не гречно 

Непримиримость — непримиреність 
Непримиримий, мо — непримиреннії, но 
НепримЬнимость— неприкладність, непри- 

стосбвність 
Непрнмінимьій — неприкладний, непристо- 

сбвний, непритульний 
Непринужденность — невймушеність 
Непринуждепньїй, но — незневолений, не¬ 

вимушений, но, без прймусу 
Непринятіе — неприняття 
Непристойний — непристойний, негречний, 

но,сороміцький 
Неприступность — неприступність 
Неприступний — неприступний, недоступ¬ 

ний 
Непритворность — неприкйдливість, щй- 

рість 
Непритворньїй, но — щйрий, ро, неприкйд- 

ливий 
Непричастность — непричетність (до чого) 
Нспричастньїй — непричетний 
Непріязненность — непрйязність, воро¬ 

жість 
Непріязненньїй, но — непрйязний, но, воро¬ 

жий, же 
Непріязиь — непрйязнь, ворогування 
Непріятель, ница — непрйятель, ка, ворог 
Неиріятельскій — непрйятельський, воро¬ 

жий, вражий 
Непріятность — неприємність, прйкристь 
Непріятньїй, но — неприємний, но, прйкрий, 

ро, нелюбий, бо 
Непробудний — нерозбудний. 
Непроглядний — безпрос(ь)вітний 
Непродолжнтельность — недовготр(и)іва- 

лість, малопротягл(ив)ість, мало- 
протяжність 

Непродолжительньїй — недовгий, малопро- 
тягливий, недовгочасний, короткий. 
— Вь непродолжительномь времени — 
незабаром, небавом 



Непрозрачньїй 232 Нескладний 

Непрозрачрьій — непрос(ь)вітчастий, не¬ 
прозірний, непрозорий 

Непрозрачность— непрозірність, непрозо¬ 
рість , 

НепрОИЗВОЛЬІІОСТЬ —- МИ^ОВІЛЬНІСТД 
Непроизвольньїй — мимовільний, невільний 
Непромахь — непрбмах 
Непроизводительность -— непродуктивність 
Непроизводительньїй — непродуктивний, 

марний 
Непромокаемьій — непромокнйй, непрома- 

кальний,непротекуч(щ^ий 
Непролазний — непролазний 
Ненроницаемость — непроникливість 
Непроницаемьій — непроникливий, непро- 

пускнйй , 
Непросвіщенпьпй — непрос(ь)вічений 
Непростительньїй — невибачний, непрости¬ 

мий 
Непростительность — невибачність, непро¬ 

стимість ( 
Непроходимость — непрохідність 
Ненроходимьій — нецрохідний, непролазний 
Ненрочность — неміцність, нетрівалість 
Ненрочньїй — неміцнйй; нецупкйй 
Непроіздньїй, непроізжій — непроїзднйй 
Непугливьій — неляклйвий 
Непустой — непорожній 
Непутевьій — непутящий 
Непьющій — непитущий 
Нерабочій — гулящдй, неробочий 
Неравенство — нерівність, нерівня 
Неравно — а коли, а як, а може, а ну, а 

ЩО, ЯК ' 

Неравностороннід — нерівнобічний 
Неравний — нерівний 
Нерадивець, вица — недбалець, недбалиця 
Нерадивость — недбалість 
Нерадивьій — недбалий, ледачий 
Нерадініе — недбальство 
Нерадіть — недбати 
Нерадітельньїй — недбайлйвид 
Неразборчивость — 1) нерозбірність, не- 

читальнісгь; 2) непримхливість 
Неразборчивьій— 1) нерозоірний, нечиткйй; 

2) невередлйвий, непримхлйвий, не- 
перебендя 

Неразвитость — нерозвйненість 
Неразвитой — нерозвйнений 
Неразвязность — нерозв’язність, незруч¬ 

ність, немотбрність 
Неразвязньїй— 1) нерозв’язний, немотор¬ 

ний, ^езручнии, міхуватий; 2) не- 
с(ь)міливий 

ІІеразгаданньїй — нерозгаданий 
Неразговорчивий — неговіркйй, небалаку¬ 

чий, маломовний , 
Нераздільность — неподільність 
Ііераздільньїй — неподільний 
Неразлучность — нерозлучність 
Неразлучньїй — нерозлучний 
Неразмьиньїй — нерозмінний 
Неразрушимость — незруйнймість 
Неразрьівньїй — нерозривний 
Неразрішимость — нерозрішймість, не- 

розв’язаність 
Неразрішимьій — нерозрішймий, нерозв’я¬ 

заний 

Неразсудительность — нерозсудливість, не¬ 
розважність 

Неразсудительньїй, но — нерозсудливий, 
во, нерозважний, но 

Неразуміе — нерозум, нетям 
Неразумньїй — нерозумний, дурний 
Неразь — нераз 
Нераскаянность — запеклість, непокаяність 
Нераскаянньїй — запеклий, непокаяний 
Нерасположение — неприхільність 
Нерасположенньїй — неприхильний, не- 

з(ж)ичлйвий 
Нераспорядительньїй — нероспорядливий 
Нераспорядительность — нероспорядли- 

вість 
Нерастворимьій — нероспустймий 
Нерасторопньїй — немоторний 
Нерасчетливость— безрахубність, неощад¬ 

ність 
Нерасчетливьій — безрахубний, неощадний, 

неощадливий 
Нерачительньїй—недбайлйвий, неретельний 
Нервическій, нервньїй — нервовий 
Нервность — нервовість 
Нервь (анат.) — нерв 
Нерето — нерет, верша 
Неробкій — небоязкий 
Неровность — нерівність 
Неровньїй — нерівний 
Неровня — нерівдя 
Неродь — недорід 
Нерукотворенньїй, нерукотворний —не¬ 

рукотворний. — Нерукотворний об¬ 
разь — Пречйс(т)ник 

Нерушимий, мо — нерушимий, мо, непо¬ 
рушний, до 

Нерідко — нерідко, частенько 
Нерішимость, нерішительность — вагання, 

незважність, незважливість 
Нерішительньїй — незважний, вагавий, роз- 

гадливий, розгадько 
Неряха — нехлюя, нечупара, неохая 
Неряшество, неряшливость — нехлюйство, 

нечупарність 
Неряшливьш — д. Неопрятньїй 
Несбьіточность — незбутність 
Несбьіточньїй — незбутний, химерний 
Несвоевременность — невчасність 
Несвоевременньїй, но — невчасний, но, не¬ 

слушний, но; безгодяний,,но, не в 
час, не в свій час, не на часі 

Несвойственность — невластивість 
Несвойственньїй — невластивий 
Несвідущій — незнаючий, нетрм^щий 
Несвітлий — неясний, нес(ь)вітлий 
Несвязньїй, но — нескладний, но, недолад¬ 

ний, но 
Несгораемьій — неспалений, неспалимий, 

незгарний 
Несгораемость — неспаленість, неспалй- 

мість, незгарністд , 
Несговорчивьій — незгідливий, незговірли¬ 

вий, крутий 
Несгибаемьіи — негнучкий 
Несеніе — несення 
Несильний — несильний, недужий 
Несказанний — несказаний 
Нескладний — нескладний 
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Несклоняемость (грам.) — невідмінність 
Несклоняемьій — невідмінний 
Несконнаемьій — нескінченний 
Нескорьій — нешвидкий, нескбрий 
Нескромность — нескромність 
Нескромний, но — нескромний, но 
Несльїханньїй, но — нечуваний, но 
Несльїханность — нечуваність 
Несльїшньїй — нечутний 
Несмотря на... — не вважаючи, не дивля¬ 

чись на..., проте 
Несмьішлеііньїй, несмьіслящій — нерозум¬ 

ний, нетямущий, нетяма 
Несмілий — нес(ь)мілі)вий 
Несміняемость — незмінність 
Несміняемьій — незмінний 
Несмітньїй, но — незлічимий, мо, незлі¬ 

ченний, несмітенний, несчисленний, 
но, без ліку, безліч 

Несносность — незносність 
Несносньїй, но — нестерпучий, че, незнос¬ 

ний, но ( 
Неснятое (молоко) — незбіране 
Несоблюденіе — невиконання, недодер¬ 

жання 
Несовершенно — нецілковито 
Несовершенство — неудосконаленість, не¬ 

доконаність ( , 
Несовершеннолітіе — недолітство, недоліт- 

НІСТЬ, недорослість ' 

Несовершениолітіїій — недолітний, непов- 
нолітний, недорослий, недоліток 

Несовершенньїй — недовершений, недоко- 
наний ' ' 

Несовмістность — несумісність, незгід¬ 
ність, суперечність , 

Несовмістньій,,несовмІстимьій — несуміс¬ 
ний, незгідний, суперечний 

Несогласіе — незгода, недогода, незлагода 
Несогласньїй, но — незгідний, но, (про 

музику) — неладний, різноголосий, 
не в лад, не до ладу , 

Несоизміримость — непомірність 
Несоизміримьій — непомірний 
Несокрушимость — незломність 
Несокрушимьій — незломний 
Несомнительньїй, ({ЄСОМНІННЬіЙ, но,—нехиб¬ 

ний, несумнівний, без сумніву 
Несоленьїй — несолоний, непосолений 
Несообразньїй — неподібний, недоладний 
Несообразительность — нетямучість, не¬ 

тямкість, невторбпність 
Несообразіп ельньїй—нетямущий, нетямкий, 

невторбпний 
Нссообіцительньїй — відлюдний, вовкуватий 
Несоотвітственность — невідповідність. 
Несоотвітственньїй — невідповідний 
Несоразмірность — непомірність 
Несоразмірньїй — непомірний 
Несостоятельность — неспромога, неспро¬ 

можність, нестаток 
Несостоятельньїй — неспроможний 
Несподручньїй, но — незручний, но, не з 
„ РУЇЙ „ „ . 
Неспокоиньш — неспокійний, невгомонний 
Е^еспокойствіе — неспокій, НЄВ.ПОКІЙ 
Неспорйть, ся — не в лад, не спірно йти. — 

Работа не спорить, не спорится — 

робота не спірно йде 
Неспорьій, ро — неспірнйй, но , 
Неснособность— нездатність, нездібність, 

нездольність , 
Неспособньїй — нездатний, нездібний, не- 

здольний, нестіпний, нездалий, без- 
кебетний, недотепа 

Несправедливость — неправдивість, не¬ 
правда, несправедливість 

Несправедливий — неправдйвий, неспра- 
ведлйвий 

Неспіша, неспішно — помало, помаленько, 
повагом, покволом,спокволу 

Несравненньїй, но — незрівняний, но, без 
порівняння 

Несравненность — непорівнйність, незрів- 
няність 

Нестарательньїй — недбайливий, нестаран- 
ний 

Нестерпимий, мо— нестерпучий, че, нестерп¬ 
ний, но 

Нести, сь — 1) нести; 2) одбувати, від¬ 
правляти. — Нести покаяніе—покуту¬ 
вати. — Нести вьісоко себя, нестись — 
пишатися, заноситися, кирпу гну¬ 
ти, високо літати. — Несется молва, 
слухь — чутка йде. — Онь все своє не- 
сеть — він своє провадить, торочить 

Нестоить — не варт, не варто 
Нестроеніе, нестроиность — нелад, непоря¬ 

док, неладність, незгідність 
Нестройний — неладний, незгідний 
Несудоходньїй — несудоходний, несплав- 

нйй , 
Несуразньїй — нісенітний 
Несушка — несючка (про курку) 
Несущественньїй — неістотний, несутний 
Несходньїй, но — 1.) несхожий, неподібний, 

но; 2) непоцінний, несхідний, но 
Несходность, несход^тво — несхожість, не- 

подоба, неподібність 
Несчастіе — нещастя, недоля, безщастя, 

безталання; пригода, причина, ха¬ 
лепа 

Несчастливьій — нещасливий 
Несчастньїй — нещасний, безщасний, без¬ 

дольний, безталанний, бідолашний, 
бідолаха 

Несчетньїй — д. Несмітньїй 
Несьідомьій — неїстовнйй 
Нетель — ялівка (не тільна корова) 
Нетерпимость — нетерпимість 
Нетерпіливость — нетерплйвість, нетер¬ 

плячість, нетерплячка 
Нетерпіливьій, во — нетерплячий, нетер- 

пучий, че, нетерплйвий, во 
Нетлінность — нетлінність 
Нетлінний — нетлінний, негниючий 
Нетождественньїй — нетотржний 
Не токмо, не только — не тільки, не то що 
Нетопирь — кажан, лйлик 
Неторопясь — не кваплючись 
Неточний, но — неточний, недокладний, но 
Неточность — неточність 
Нетрезвость — нетверезість 
Нетрезвьій, во — нетверезий, зо, підпйлий 
Нетронутьій — незачеплений, незайманий, 

непочатий, непорушний, цілйнний 
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Нетщетньїй — немарний, недаремний 
Неуваженіе — неповага, зневага 
Неуважительньїй, но — 1) зневажний, но, 

зневажливий, во; 2) невважливий, не 
вартий уваги , 

Неувядаемость — невідц(ь)вітність, неблек- 
лість ' 

Неувядаемьій —невідц(ь)вітний, неблеклий, 
немарніючий 

Неугасимьій — невгасимий, незгасний 
Неугасаемьій — негаснучий 
Неугодний, но — невгодний, но 
Неугомоиньїй— невгомонний, невгавучий 
Неудача — невдача, неталан, недоля. — По¬ 

терпіть неудачу — піймати облизня 
Неудачливьій, во, неудачньїй, но — невда¬ 

лий, ло, невдатний, но 
Неудачникь, ца — невдатник, ця, невда- 

лиця, невдаха 
Неудержимьій, мо — невпинний, нестрим¬ 

ний, НО ' 

Неудобность — незручність, невигідність 
Неудобньїй — незручний, невигідний 
Неудобоваримьій — нестравний 
Неудобовразумительнмй, неудобопонятньїй, 

но — незрозумілий, ЛО 
Неудовлетворительньїй — недостатний, не- 

задовольняючий 
І Іеудовлетворительность —недостатність 
Неудобство — невигода, невгіддя, незруч¬ 

ність 
Неудовлетвореніе — недогода, незадово¬ 

лення 
Неудовольствіе — незадоволення, при¬ 

крість 
Неужели, неужли, неужто — хіба, невже, 

невжеж, чи вже(ж), чи тож 
Неуживчивость — невжйвчивість 
Неуживчивьій — незлагідний, невживчи¬ 

вий 
Неуклонность — несхибність, неухильність 
Неуклонньїй, но — несхибний, но, непохиб¬ 

ний, неухильний, но 
Неуклончивьій — неухильний 
Неуклюжесть— незграбність, неспрйтність 
Неуклюжій, же — незграбний, незграба, 

неспрйтний 
Неукоснительньїй — д. Немедленньїй 
Неукоснительность — незагайність 
Неукротимьій — невгамовний, невтихомир¬ 

ний 
Неулаженньїй — невладнований 
Неуловимий — незловймий, невловимий 
Неумолимьій — невблаганий 
Неумолимость — невблаганість 
Неумолкньїй, кно, неумолчньїй, чно — нев- 

мовкаючий, невмовкаючи 
Неумьішленньїй, но — неумйсний, невмйс- 

ний, не без наміру 
Неумьішленность — невмисність 
НеумЬльїй, ло — невмілий, недотепний 
Неумілость — невмілість , 
НеумЬнье — невміння, невмілість. — За неу- 

мініемь — не вміючи, не знаючи 
Неуміренность — непоміркованість 
Неуміренньїй — непоміркбваний, неумір- 

кбваний, но 
Неумістность — недоречність 

Неумістньїй, но — недоречний, не до ладу, 
не до речі 

Неуплата — неплата, невйплат 
Неупотребительньїй — неу(в)жйваний 
Неупотребительность — невжйваність 
Неупотребленіе — невживання 
Неуправка — невправка 
Неупросимьій — невблаганий 
Неуравнительньїй — незрівнкуочий 
Неурожай — неврожай, недорід 
Неурожайньїй — неврожайний 
Неурочний — невйзначений, незагаданий 
Неуріживать — вчащати 
Неурядица — нелад, безладдя, непорядок, 

розгардіяш, гармйдер 
Неурядливьій — нечепурний 
Неуслужливий — непослужливий 
Неуспьхь —1 д. Неудача 
Неустанний — невгавучий, безупйнний, не- 

стомний 
Неустойка — недодержка 
Неустойчивьій — несталий, хибкйй, хисткйй, 

хиткйй 
Неустойчивость — несталість, хйбкість 
Неустрашимость — с(ь)міливість, відваж¬ 

ність 
Неустрашиїуіьій — небояз(ь)кйй, відважний, 

с(ь)міливий 
Неустройство — безладдя, безуряддя, неу- 

ряд 
Неуступчивьій — нездатливий, завзятий, 

невступний, впертий 
Неусипний, но — невсипущий, ще, невси¬ 

пучий, че 
Неусьіпность — невсипучість 
Неутолимьій — невситимий, невгамовний, 

невтихомирний 
Неутомимьій — невтомний, незмордований 
Неутомимость — невтомність 
НеутЬшньїй, но — нерозважний, но 
Неучтивость — незвичайність, негреч¬ 

ність 
Неучтивий, во — незвичайний, негречний, 

но 
Неучь — не^к 
Неуязвимьіи — недошкульнйй, невразли¬ 

вий 
Нефорощь, рос. Апетізіа ропііса — нехво¬ 

рощ, нехвороща 
Нефть, Віїишеп парЬіа — нафта 
Нефтепромьішленннкь — нафтярь 
Нефтяной — нафтовий, нафтянйй. — Нефтя- 

ной промьісель — нафтярство 
Нехозяйственньїй, но — негосподарний, но 
Нехозяйственность — негосподарність 
Нехорошій — недобрий, негожий 
НехотЬніе — нехотіння, нехіть 
Нехотя — нехотя, нехотячй 
Нехристь — нехрист , 
Нечаянноств — несподіваність, наглість 
Нечего — нічого, ,нема чого, нема що. — 

Нечему — нічому, нема чому 
Нечеса — нечоса, кудлань, пелехатий 
НечеловЬческій — нелюдський 
Нечестивець — нечестгівий 
Нечестность — нечесність 
Нечестньїй — нечесний 
Нечестіе — нечестйвість, нечесть 



Нечетка 235 Ничто 

Нечетка, нечеть—лишка. — Четь или нечеть? 
— чіт чи лйшра? 

Нечеткій — нерозбірний, нечиткйй 
Нечетньїй — непаристий, непарний 
Нечистоплотность, ньій — нечистоплбтність, 

ний 
Нечистота — нечисть, бруд 
Нечистий — 1) нечйстии; 2) брудніш, (про 

білизну) — чорний. — Не чисть на 
руку •— хапкйи 

Нечувствительность — нечулість, нечутлй- 
вість 

Нечувствительньїй, но — нечулий, нечутлй- 
вий,во 

Нетто — хіба 
Нещадний, но — нещадний, но, немилосерд¬ 

ний, но, лютий, то, без жалю 
Неявственний, но — неясний, невиразний, но 
Неявка — неявка, необ’явка 
Неядовитий — неотоутний 
Ни — ні, а ні; не. — Ни сь міста! — а ні руш! 

— Ни крошки — ані крйхотки. — Ни 
за что, ни про что — ні за що, ні про 
що, дарма, дурно. — Ни то? ни се — 
ні се, ні те, нюякої, ні такої. — Ни 
сь того, ни сь сего — ні з того, ні з 
сього, з доброго дйва, ні сіло ні 
впало 

Нива — нйва, (здр.) — нйвка; нйвонька, (ве¬ 
лика)— лан, ланйна, (здр.) — ланок, 
(з’орана) — рілля 

Нивелировать — нівелювати, рівняти 
Нивелирь — шмйга (у колісників і мірош¬ 

ників) 
Нивяний — нив’янйй 
Нигді — нігде, ніде 
Нижайшій, ше — найнйжчий, че, пренй- 

зький, пренйзько 
Нигугу — нічичйрк, а ні телень 
Ниже — нйжче 
Нижеименованннй — нижченазваний 
Нижеозначенний — нижчепоказаний 
Нижеподписавшійся — нижчепідпйсаний 
Нижеприведениий — нижченаведений 
Нижесказанний — нижческазаний 
Нижеслідующій — наступний, слідуючий 
Нижеупомянутьій — нижчезгаданий 
Нижникь — спідняк ( 
Нижній — нижній, низовий, дбльний, СПІД¬ 

НІЙ 
Низаніе — низання, силяння 
Низать — низати, нанизувати, силяти 
Низвергать — звалювати, спихати, скида¬ 

ти, звергати, стручувати 
Низверженіе — звертання, скидання, пова¬ 

лення 
Низвергаться, низвергнуться — кидатися, 

кинутися 
Низвести, низводить — звести, зводити 
Низенькій — низенький 
Низехонько — низенько, низесенько 
Низина — низина, діл, низовина, низькоділ 
Низить — знижати, нйзити 
Низиться — спадати, знижатися 
Низкій — 1) низький; 2) простий, незнач¬ 

ний; 3) поганий, паскудний, ниций 
Низковатьій, то — низькуватий, то, пбнизь- 

кий, ко 

Низкопокдонньїй— шапкогнучий, низько- 
вклінний 

Низкопоклонничать — гнути спину, низько 
кланятись, шапкувати, підстила¬ 
тися 

Низкопробньїй — низькопробний 
Нйзкоросльїй — низькорослий 
Низлагать — скидати 
Низложеніе — скидання 
Низмецность — низина, низовина, низько¬ 

діл;.(низька частина якого міста) — 
поділ, (в степу) — пологи, падь 

Низменньїй — низйнний, припадистий 
Низовье — низ, понйззя 
Низойти, нисходить — зійтй, сходити, зіхо- 

дити (у низ) , 
Низомь (мед.) — стільцем, на стільці; (муз.) 

— баса , 
Низость — нгізькість, підлота, скрійність 
Низринуть — д. Низвергать 
Низь — низ, спід, діл 
Никакой — ніякий, жадний, жодний, жаден, 

жоден 
Никакь — 1) ніяк, ніяким способом, жад- 

нцм способом, побитом, жа(о)дною 
мірою; 2) мабуть, десь, либонь 

Никнуть— нйкнути, похилятися, хнюпитися 
Никогда — ніколи 
Никто — ніхто 
Никуда — 1) нікуди, нікудою, нігде; 2) ні¬ 

куди, нідочого, ніндщо 
Нимало — ні трохи, ні трішки 
Нимфа — німфа, русалка, (здр.) — русалоч¬ 

ка, русалонька, мавка, (лісова) — 
гаївка , , 

Ниотколі, ниоткуда, у — нізвідки, нізвід¬ 
кіль, нізвідкіля 

Нипочемь — д. Непочемь 
Нисколько — а ні трохи 
Ниспадать — спадати 
Ниспаденіе — спад 
Ниспосланіе — зіслання, післання 
Ниспосьілать, ниспослать — зсилати, поси¬ 

лати, зіслати, насилати, наслати 
Ниспускать, ниспустить, ся — спускати, спу- 

стйти, ся, злинати, злйнути 
Нисхожденіе — схід, сходження 
Нисходящій — якйй сходить, сходячий, 

зступнйй 
Нисшествіе — сходження, сходини 
Нитевидньїй, нитеобразньїй — ниткуватий 
Нитка — нйтка, (здр.) — нйточка, нитчйна, 

(несучені) — вал, (насмолені) — драт¬ 
ва, (бавовняні) — заполоч. — Міра ни¬ 
ток: (3 нитки) — чйсниця, (1.0 чис¬ 
ниць) —пасмо, (20 пасом)—півміток. — 
Нитка мониста — разок намйста. — 
Ходить по ниточкЬ—по струнці ходйти 

Ниточньїй — нитковйй 
Нитрать — азбтник, нітрат 
Нитчатьій — нйтяний 
Нитяньїй — нйтяний 
Нить — 1) д. Нитка; 2) ряд, шнур 
Ниць, ничкомь — ниць 
Ннчей — нічйй. — Вь ничью — дарма, про¬ 

гульно , 
Ничто, ничего — ніщо, нічого, (здр.) — нічогі¬ 

сінько, нігйч. — Ничего! — дарма. — 
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Носильщикь — носій, носшьник ношак 
Носить, ся — носити, ся і д. Нести 1 і 3. — 

Носить имя, названіе — зватися. — Но- 
сится слухь, молва — чутка, пого 
лоска йде 

Носка — носіння, ношення 
Носкій, ая— 1) міцний, а; 2) несючка (курка) 
Носовой — носовий, до носа (хустинка) 
Носокь— 1) носик; 2) карпетка, карпітка, 

шкарпетка , 
Носорогь, кНіпосегоз—, носоріг, носорбжець 
Носороговий — носоріжнии, носороговий 
Нось — ніс, (здр.) — носик, нбсичок. — 

Вздернутьіи нось — кирпа, кирпатий 
ніс. —Драть нось — кйрпу гнути. — 
Нось полупить — бблизня піймати 

Нотаріусь — нотарь 
Нота — нота. — Класть на нотьі—заводити 

в ноти 
Нотньїй — нбтовий 
Ночвьі — ночви, ночовки, ваган(к)й , 
Ночевальщикь, ночлежникь, ца — ночліж- 

ник, нічліжанин, нічліжанка , 
ЇІочеваніе, ночлегь — ночування, нічліг 
Ночевать — ночувати 
Ночесь — учорашньої ночі, тієї ночі, ту 

ніч , 
Ночлежньїй — нічліжний 
Ночникь — каганець, нічнйй 
Ночной — нічнйй, нічнянйй 
Ночная красавица, рос. Незрегіз шаігопа- 

Ііз Ь. — вечернрці душйсті, Н. ІГІ5ІІЗ 
Ь. — нічна, верірня доба , 

Ночь — ніч, (здр.)—нічка, (ласк.)—ніченька, 
— Доби ночі: (10 годин) — перші 
півні, (12 годин) — другі півні, (дві 
години) — треті півні. — Воробьиная 
ночь — гороойна ніч. — Темная ночь, 
глухая і|очь — глупа ніч. — Ночью — 
у(в)ночі, нічної добй, нічною добою. 
— Вь ночь подь... — проти ночі... 

Ноша—ноша. —(Ноша дровь—оберемок дров 
Ношеніе — носіння, ношення 
Ноябрь — ноябрь, листопад 
Нравиться — подобатися, до сподоби, до 

вподоби бути 
Нравоописаніе — опис ^вйчаїв, побуту 
Нравоучитель — моралістк(а) 
Нравоучительний — повчаючий 
Нравоученіе — наука, повчення 
Нравственность — моральність 
Нравственньїй — моральний 
Нравь — 1) норов, вдача, натура; 2) звй- 

чай 
Ну — ну, нуж, отож. — Ну его! — цур йому! 

— Ну воть онь и говорить — отож 
він і каже 

Нужда — 1) потреба. — Нуждьі ніть—байду¬ 
же, дарма, ні гадки, і гадки мало, 
сількісь; 2) нужда, нестаток 

Нуждаться — цуждатися, потрібувати (чо¬ 
го), терпіти нужду, бідувати , 

Нужникь — паскудник, відхідник, до вітру 
Нужньїй, нужно — потрібний, но, треба, тра. 

—- Очень нужное ДІЛО, письмо — 

пйльне діло, пйльний лист 
Нука, нуко! — а ну, а ну но, а ну лиш! ну 

лишень! 

Нукать — нукати 
Нумерація — нумерація 
Нумеровать — перезначати, нумерувати 
Нумеровка — перезначка, нумерування 
Нутникь — поганяйло 
Нутрець — нутрець, нутряк 
Нутро, нутрь — нутро, середина. — Не по 

нутру — не до смаку, не до вподоби 
Нутрянои — нутрянйй, середйнний, серед- 

ковий 
Ньіиі, ньінче — тепер, тепера, тепереньки, 

теперечки, нйні, нйньки 
Нинішній —- нйнішній, теперішній 
Нирнуть, нирять — пурнути, (в)пірнути, 

поринути, пуринати, поринати, (на 
перебій) — на вйринки 

Ньірокь, пт. Мег§из аІЬеІІиз — нирець, 
пурнйкоза, пірнйкоза 

Ньіряніе — пу(о)ринання, впірнання 
Ньірятель — пурнач 
Ньіть — нйти 
Ньітье — ниття 
Ніга — пестощі,,пестіння 
Нігді — нігде, ніде, десь 
Нідро — надро, лоно , 
НІженіе — пестування, голубління, ні- 

ження 
НІженка — пестун, пещений, пестя, мазун, 

мазунчик, мазуха, мазушка 
Ніжить, ся — цестити, ся, пестувати, го¬ 

лубити, ніжити, ся 
НІжничать — ріжитися, панькатися 
НІжность — ріжність , 
НІжньїй — ніжний, тендітний 
НІкій — якийсь, хтось 
НІкогда — колйсь. — Бившій нікогда — 

колйшній 
Нікоторьій — 1) якййсь; 2) де-який, де-кот- 

рий, денеякий, ин-котрий 
НІКТО — хтось 
НІмецкій—німецький.—Німецкая земля— 

Німеччина. — НІмецкій инбирь, рос. 
Агит тасиїаіиш Ь. — козяча бо- 
рода 

Німець — німець, німчин, (здр.) — НІМЧИК, 
(зневажливо) — німч^ра, (мн.) — нім¬ 
ці, (зб,.) — німота 

Німка — німка, німке(й)ця , 
НІмой, німо — німйй, німо, безріка, нім- 

тур, німтура 
Німота — німота 
Німотствоват^. — німувати 
Німіть — німіти, , , 
НІскол^ко — кільки, кілька, скільки, 

скількись, де кільки; трохи. — НІ- 
сколько больше 10 — кільканадцять. 
— Нісколько десятковь—кількадесять 

Ніту, нітути — нема, немаючки 
Ніть — 1) нема, не має, біг-ма, (грубо) — 

чррт-ма(є), кат-ма. — Ніть времени— 
ніколи, нема часу. — На ніть сошель 
— звівся, перевівся ні на що; 2) ні, 
ба ні! 

НІчто — 1) щось; 2) де-що 
НІшто — хіба, або 
Нюханіе — нюхання 
Нюхательньїй — нюхальний. — Н. табакь 

— табака, (здр.) — табачка 
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Нюхатель — нюхач, нюхар(ь) 
Нюхать, нюхнуть — нюхати, нюхнути, (по 

вітру) — вітрити, нюшити 
Нянинь, нинькинь — няньчин 
Нянька, няня — нянька. — Нянькою бьіть, 

служить — нянькувати 
Няньчить, ся — няньчити, пестйти, песту¬ 

вати, бавити; панькатися, цяцька¬ 
тися 

О. 
О, обо, обь — 1) об, на. — Обь зту пору — під 

цю пору. — Рука обь руку — рука в 
' , поруч; 2) про, за; 3) на, з. 

четьірехь ногахь — на чотирох 
ногах 

Оазь, оазись — оаз, оазис 
Оба, обоихь, обІ, обьихь — обидва, обидві, 

обидвбх, обоє, (здр.) — оббйко, обох. — 
Обійми руками — обома, обидвома 
руками, обіруч. — Смотри вь оба — 
гляди, бережись, візьми очі в руки, 
оглядайся на задні колеса 

Обабить, ся — І) оженити, одружити, ся; 
2) збабіти, збабитися 

Обабокь, гриб Воіеіиз $саЬег Виїї. КсШ. — 
бабка 

Обагрить, обагрять, ся — почервонити, чер¬ 
вонити, ся. — Обагрить кровью — по- 
крівавити, окровйти, скрівавити 

Обанкрутиться, обанкручиваться—збанкру¬ 
тувати, банкрутуватися 

Обаять — заворожйти, чарувати, чарою 
чарувати, зачарувати 

Обаяніе — зачарування, очарування, чари, 
завороження 

Обаязельно — чарівно, заворожливо, чару- 
ючо 

Обаятельньїй — заворожливий, чарівніш, 
чаруючий 

Оббігать, оббігать, оббіжать— 1) оббіга¬ 
ти, оббігати, обгасати, обганяти, 
(зазираючи скрізь) — обнйкати; 
2) обганяти, випережати, обігнати, 
вйпередити 

Обваживать— 1) обводити; 2) обвозити 
Обваливать, обвалить, ся — обвалювати, 

обсипати, обвалйти, обсйпати, ся 
Обваливать, обвалять, ся— викачувати, вй- 

качати,ся 
Обваль — 1) обвалення, обвал, завала; 

2) провалля 
Обваривать, ся — обварювати, опарювати, 

ся 
Обварйа — опарення, опар 
Обварной — обварений, опарений 
Обвострить, ся — загострювати, загострй- 

ти, ся 
Обващивать, обвоїцить, ся — навощувати, 

навощйти, ся 
Обведеніе — обгородження, обведення, ото¬ 

чення 
Обвезти — обвезти 
Обвернуть, обверти вать, ся — обгорнути, 

обвинути, обгортати, обвивати, за¬ 
вивати, ся 

Обвертка — 1) обгортання, обвивання; 
2) обгортка, окладника; 3) (бот.) — 

окрйва, Іпуоіисгшп 
Обвести, обводить — обвестй, обводити 
Обветшавать, обветшать — старітися, зі(по)- 

старітися, спорохніти, потрухти 
Обветшалость — зістарілість 
Обвивать, обвить, ся — обвивати, опови¬ 

вати, обвйти, оповйти, ся 
Обвивка — завивання 
Обвиненіе — обвинувачення, обвішування, 

оскарження, обвинувачування, ви- 
нувачення 

Обвинитель, ница — обвинйтель, ка, обви- 
нуватель, ка, вингітель, ка, обви¬ 
нувач, ка; позивальник, ця 

Обвинительньїй — обвинувальний. — О. 
акть — акт обвинувачення 

Обвинить, обвинять — обвинуватити, обви- 
нйти, виняти, обвинувачувати, ви¬ 
нуватити; оскаржити, оскаржувати; 
закйнути, закидати (кому що) 

Обвиняемьіи — винймий, оскаржений 
Обвиненньїй — обвинувачений, винуватець 
Обвислость — обвйслість 
Обвислий — обвйслий 
Обвиснуть — 9бвйснути, пообвисати 
Обводь — обвід 
Обвозить — обвозйти 
Обволакивать, обволочь — 1) обволікати, 

обволіктй; 2) заволікати, заволоктй 
Обвороженіе — очаровання, завороження 
Обвораживать, обворожить — очаровувати, 

очарувати, зачарувати; ману пуска¬ 
ти, напускати 

Обворожительньїй — чарівніш, чаруючий 
Обворовать, обворовьівать — обікрасти, об¬ 

красти, обкрадати 
Обворожениьій — очарований, зачарований 
Обвикать, обвикнуть — звикати, звйкнути, 

призвичаїтися, оговтатися, вгов¬ 
татися , 

Обвівать, обвіять — обвівати, обвіяти 
Обвінчать, ся — звінчати, ся, повінчати, ся, 

шлюб взяти, на рушнику стати 
Обвісь — недовага 
Обвітривать, -рить — рбвітряти, -рйтр 
Обвішивать, ся — 1) обвішувати, пообвішу¬ 

вати, ся; 2) обважувати, обважити, не 
доважувати, не доважити 

Обвішать, обвістить— обвішати, оповіща¬ 
ти, обвістйти, оповістйти 

Обвязка — об’язка, зав’язка 
Обвязьівать, ся — обв’язувати, ся 
Обвяливать, обвялить — в’ялйти, обв’ялйти 
Обгадить, обгаживать, ся — обгидити, обпа¬ 

скудити, обкаляти, обггіджувати, 
обпаскуджувати, ся і т. д. 

Обгонять, обогнать — переганяти, випере- 
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жати, перегнати, випередити 
Обгибать, обогтть — обгинати, обігнути 
Обгладьівать, обглодать— обгризати, об¬ 

гризти 
Обглаживать, обгладить — обглажувати, об¬ 

гладити 
Обглядьівать, обглядіть — обглядати, об- 

глядіти 
Обгнивати, обгнить — обгнивати, обгнити 
Обгорать, обгоріть — обгорати, обгоріти, 

опалйтися, опалитися 
Обгорілий — обгорілий, опалений 
Обгризать, обгрьізть — обгризати, обгризти 
Обгрьізокь — недогризок 
Обдавать, обдать, ся — обливати, облити, 

ся.—Обдать паромь—обпарити, ошпа¬ 
рити, опарити. — Обдало жаромь — в 
жар кинуло.—Обдало хато донь—мо¬ 
роз проняв 

Обдаривать, обдарить — обдаровувати, об¬ 
дарувати 

Обдергать, обдергивать, ся — 1) обсмикати, 
обсіпати, обшморгати, обсмикати, 
обсіпувати, обшморгувати, ся, (пір’я, 
волосся) — обскубти, обскубувати, 
ся, (гилочки) — обчухрати, обчухру- 
вати, ся; 2) осмикатися, підтикатися, 
осмикатися, підтикатися 

Обдирало — здйрщик, здйрця, драпіка, 
дерун, дерйлюд, сіпака , 

Обдиратедьство — здирство, драпіжство, 
лупіжство, шарпання, шарпанина 

Обдирать, ободрать, ся — обдирати, здира¬ 
ти, облуплювати, шарпати, ся, обі¬ 
драти, обдерти, зідрати, облупити, 
обшарпати, пошарпати, ся, (шкуру 
з вівці або що) — оббілувати 

Обдирний (про зерно) — облущений, ше¬ 
ретований 

Обдувало — шахрай, дурйс(ь)віт 
Обдувать, обдуть, ся— І) обдувати, обди¬ 

мати, обдути, ся; 2) дурити обду¬ 
рювати, зводити і д. Обманьївать 

Обдумивать, обдумать — обдумувати, об- 
(роз)міркбвувати, об(роз)рахбвувати, 
обмишляти, розважати, метикувати, 
обдумати, об(роз)міркувати, оо(роз)- 
мізкувати, оо(роз)рахувати, розва¬ 
жити, обмислити 

Обдумьіваніе — обдумування, міркування 
Обдумаїший, но — обдуманий, обміркова¬ 

ний, но 
Обдуманность — обдуманість, обміркбва- 

ність 
Обділать, обдільївать, ся — обробити, опра- 

вити, управити, поврбблювати, 
повправляти, обробляти, оправляти 

Обділивать, обділать, обділить, ся — обді¬ 
ляти, обділити, ся 

Обділка — 1) оброблювання, оправляння; 
2) обробка, оправа; 3) оброблення 

Обезглавить, обезглавливать — зітнути, 
стяти, одтяти, стинати, одтинати 
голову, (про кількох) — постинати 

Обездецежіть — вибитись з грошей, з ко¬ 
пійки 

Обездолить — обездблити, знедолити, с(ь)віт 
зав’язати 

Обеззаботнться, обеззабочиваться — збути¬ 
ся, збуватися клопоту 

Обеззубіть — обеззубіти 
Обезлиственіть — позбутись лйсту, обез- 

лйстіти 
Обезлюдить — вйлюднити, обезлюдити, 

спустошйти 
Обезлюдіть — вйлюдніти, обезлюдніти, 

обезлюдіти, ізлюдніти, опустіти, 
спустіти , 

Обезлісеніе — збавлення лісу ( 
Обезлісить — збавити лісу, обезлісцти 
Обезлісіть — позбутись лісу, обезлісіти 
Обезкуражить, ся — збентежити, ся 
Обезнадеживать, обезнадежить, ся—збавля¬ 

ти, збавити надії,, тратити, утра¬ 
тити, стратити надію 

Обезображивать, обезобразить, ся — нівечи¬ 
ти, понівечити, ся, гидити, огйди- 
ти, ся 

Обезопасить — убезпечити 
Обезоруживать, обезоружить —^роззброю¬ 

вати, роззброїти, обеззброювати, 
-роїти 

Обезоруженіе — роззброїння, обеззброєння 
Обезпамятіть — стратити пам’ять 
Обезпеченіе — забезпечення, зарука 
Обезпечивать, обезпечить, ся — забезпечу- 

вати, у(о)безпечати, запобігати, 
вбезпечити, забезпечити, ся, запо¬ 
бігти 

Обезплодіть — вйяловіти 
Обезпокоить, ся — потурбувати, затурбува¬ 

ти, ся 
Обезсиливать, обезсилить, ся — знесйлюва- 

ти, знесйлити, висиляти, вйсилити, 
виснажувати, вйснажити, ся 

Обезсиліть — знесйлитися, вйснажитися, 
вйсилитися, збезсйліти, захлясти, 
знемогтйся 

Обезсиленіе—знесйлення, ослаба, збавлен¬ 
ня сйли 

Обезславить, обезславливать — ославити, 
знеславити, ославляти, знеславля- 
ти 

Обезсмертить — унесмертельнити 
Обезумить — збавити розуму 
Обезуміть, — збожеволіти, обезглуздіти, 

здуріти, одуріти, знавісніти, з глу¬ 
зду зсунутися, стерятися 

Обезчестить, обезчещивать — збезчестити, 
зганьбйти, безчестити, ганьбйти 

Обезьяна, 8ішіа—мігша, мавпа, мал(в)почка 
Обезьянничать — мал(в)пувати 
Обезьянство — мал(в)пування 
Оберегатель — охоронець, вартівнйк 
Оберегательство — охорона, стереження 
Оберегать, ся — берегтй, ся, стерегтй, ся, 

пильнувати, вартувати 
Обеременіть -— зайти в тяж, завагітніти, 

завагоніти,. стати важкою 
Обернуть, обертьівать, ся — 1) д. Обвернуть; 

2) оглянутися, озирнутися, огляда¬ 
тися, озиратися; 3) повернутися, по¬ 
вертатися; 4) обернутися, обертати¬ 
ся; 5) перекйнутися, перекидатися 

Обертка — д. Обвертка 
Обечайка — обичайка (сита) 
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Обжаловать — оскаржити 
Обжалованіе — оскарження 
Обжать, обжинать, ся — обжати, обжинати, 

пообжинати, ся 
Обжечь, обжигать, ся— 1) обпекти, обпіка¬ 

ти, ся; обпалити, обпалювати, ся, 
(волосся, шерсть то-що) — обш(с)ма- 
лйти, обш(с)малювати, ся, (окропом 
або чим рідким гарячим) — обпари¬ 
ти, ошпарити, ошпарювали, ся; 
2) випалити, випалювати, ся (про 
цеглу) 

Обживать, обжить, ся — обживати, обжйти, 
ся, ожйтися, обсйдітися 

Обжигальщикь — випаляч 
Обжиганіе — обпалювання, випалювання 
Обжигь — опалення, опік, опар, вйпал 
Обжираться, обожраться — обжиратися, об- 

тріскуватися, обжертися, обтріска- 
тися, облбпатися, облупитися 

Обжора — ненажера, прожора, проїсть, же- 
рун, жеруха, бревкало, поїдайло, 
ненаїда, пажера 

Обжорливость, обжорство — ненажерливість, 
пажерливість, обжйрство, оожйрли- 
вість, ненасйть, ненаїсність 

Обжорливьій — ненажерливий, прожерливий, 
пажерливий, ненажерний, обжй(е)р- 
ливии, проіснуй, ненаїсний 

Обзаведеніе—обзавід. — О. домомь—заго- 
сподаровання 

Обзавести, обзаводить, ся — обзавести, об- 
завбдити, ся, пообзавбдитися, (ха¬ 
зяйством) —загосподарюватися, оха- 
зяйнуватися, огрунтуватися 

Обзирать, обозріть — озирати, обзирати, 
оглядати, переглядати, озирнути, 
оглядіти, переглядіти 

Обзираться — озиратися, оглядатися, огля- 
дуватися 

Обзорь — 1) огляд; 2) оглядання, озирання 
Обзивать — узивати 
Обивать, обить — оббивати, оббйти, поби¬ 

вати, побйти, (гвіздками) — ц(ь)в’я- 
хувати, вйц(ь)в’яхувати, (шалівкою) 
— шалювати, вйшалювати (дранню 
для щекотурки) — решетйти, реше- 
тувати, вйрешетувати. — Обить 
крьілья — приборкати ( 

Обиваться, обиться (про одежу) — обтрі¬ 
пуватися, обтріпатися 

Обивка — оббиття 
Обида — образа, крйвда 
Обидньїй, но — крйвдний, но, образлйвий, 

у(в)разлйвий, во 
Обидчивость — образлйвість, у(в)разлй- 

вість, дражлйвість 
Обидчивьій -— образлйвий, у(в)разлйвий 
Обидчикь, ця — кривдник, ця, напасник, 

ця 
ОбидЬть, обижать, ся — скрйвдити, укрйв- 

дити, окрйвдити, крйвдити, обра- 
зйти, ся, ображати, ся, уражати, ся, 
обіждати 

Обиліе—достаток, рбскіш, (листя, овочу)— 
рясота, ряснота, (снігу) — сніжнйця, 
(сили) — буйність 

Обиловать — д. Избьіточествовать 

Обильность — ряснота, гойність 
Обильньїй, но — рясний, гойний, но, (про 

насіння) — сім’янйстий, то, (про 
бростки),— броснатий, то, (про ліс) — 
Л1СНЙЙ, Л1С.НО, (про з(ь)віря) — з(ь)вір- 
нйй, з(ь)вірно, (про гриби) — гриб- 
нйй, грйбно, (про джерела) — дже- 
релястий, (про мед) — меднйй, (про 
траву) — травнйй, травнйстий 

Обиноваться, обинуться — д. Колебаться 2 
Обиняки — манівці, підхідці (в розмові). 

— Безь обиняковь — навпростець, 
без сорома казка. — Обиняками — 
наздогад, манівцем, 

Обирало — здйрця, драпіка 
Обирательство — здйрство 
Обирать, обобрать — оббирати, обдирати, 

обібрати, обідрати, облупйти 
Обирки — вйбірки 
Обитаемость — мешкальність 
Обитаемьій — мешкальний 
Обиталшце — оселя, жйтло, жилля, обістя, 

домівка 
Обитатель, -ница — д. Житель, -ница 
Обитаніе — мешкання, пробування 
Обитать — жйти, пробувати, мешкати 
Обитель — 1) д. Обиталище; 2] манастйрь 
Обительскій — манастйрський , 
Обиходь — ужйток, вжйток, обихідка; по¬ 

треба. — Для своего обихода — для 
власного вжитку 

Обиходньї^ — щоденний, повсякденний, 
потрібний 

Обкальївать, обколоть, ся — 1) обколювати, 
обколоти, пообкблювати; 2) обшпй- 
лювати, обшпилйти, пообшпйлюва- 
ти, ся 

Обкапьівать, обкапать, ся — обкапувати, 
обкрапувати, обкапати, ся і т. д., 
пооокапувати, ся і т. д. 

Обкапьівать, обкопать, ся — обкопувати, 
обкопати, ся, пообкопувати, ся 

Обкарнать—обчикрйжити, обчухрати, при¬ 
боркати 

Обкатить — д. Обкачивать 
Обкатьівать, обкатать, ся — 1) об’їзжати, 

об’їздити, ся; 2) обкачувати, вика¬ 
чувати, обкачати, вйкачати, ся 

Обкачивать, обкатить, ся — обливати, обли¬ 
ти, обілляти, ся 

Обкидать, обкцдьіваїь—обкидати, обкидати. 
— Лицо обкидало — вйсипало, опрй- 
щило, вйприщило на виду, обкидало 
лице 

Обкладьівать, обложить, обкласть, ся — 
1) обкладати, обкласти, ся; 1) об¬ 
шивати, обшйти, ся, (по краях) — 
облямовувати, облямувати 

Обклеирать, обклеить, ся — обклеювати, об¬ 
ліплювати, обклеїти, обліцйти, ся 

Обклейка— 1) обклеювання, обліплювання; 
2) обклейка 

Обковьірять — обколупати 
Обколачивать, обколотить, ся — оббивати, 

оббйти, пооббивати, ся 
Обкормить, обкармливать, ся — обгодувати, 

обгодовувати, ся 
Обкоситься — обкосйтися, пообкбсюватися 
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Обкрадьівать, обокрасть — обкрадати, обі¬ 
красти, пообкрадати 

Обкусьівать, обкусать — обкусювати, обку¬ 
сати 

Обкуривать — обкурювати 
Облава (мисливське) — облава 
Облатать, обложить, ся — 1) д. Обкладьі- 

вать; 2) облягати, оточати,облягти, 
оточити, обступати, обступити; 3) на¬ 
кладати, накласти (податок), оподат¬ 
кувати, (митом) — обмйтити 

Облагодітельствовать — багато добра ко¬ 
му зробити, облагодіяти 

Облагородить, облагораживать — облагоро¬ 
дити, облагороджувати, ушляхет¬ 
нити 

Облагороженіе — облагорбдження, ушля¬ 
хетнення , 

Обладаніе — володіння, облада, посідання 
Обладатель, ница — володарь, посідач, ка, 

власник ця , 
Обладать — володіти, обладувати (чим), 

посідати (що) 
Облаживать, облазить — облазювати, обла¬ 

зити, вилазювати,вилазити 
Облаживать, обладить — обладжувати, об¬ 

лагодити, обладити, у(в)ладнати, 
у(в)порядкувати, у(в)ладнувати 

Облако, (здр.) облачко — хмара, хмарина, 
(здр.) — хмарка, хмаронька, оболок, 
оболонок. — Перистьія облака — 
баранці, молоді 

Обламьівать, обломать, ся — обломлювати, 
обломити, ся 

Облапа, рос, Азагит еигореит Ь. — копи¬ 
тень, копитець, копитці, копитняк 

Облапить — облапати, обмацати 
Облапошивать, облапошить — обдурювати, 

обдурити, пошити у дурні, підчи¬ 
крижити 

Обласкать — обласкавити, обмішувати, при¬ 
голубити 

Областнон — іузаєвйй, крайовий 
Область — край, країна, провінція; царина, 

поле межі. — Вь области наукь — в 
царині науковій 

Облатка — оплатка 
Облачать, ся — одягати, вдягати, убирати, 

убрати, ся 
Облачеше— 1) одягання, убирання; 2) убір, 

одежа, (церковна) — рйзи 
Облачньїй— 1) хмарний, хмурий; 2) хмаро¬ 

вий 
Облегчать, облегчить — полегчувати, піль- 

гувати, улегчувати, полегчити, по- 
пільжйти, улегчати, ся, легчати, 
полегчати, одлйгнути , 

Облегченіе — полегкість, полегчення, піль¬ 
га, полекшіння, одлйга; улекшу- 
вання, ослаба 

Обледеніть — обмерзнути. — Обледенілий 
— обмерзлий 

Облекать, облечь, ся — одягати, убирати, 
одягтй, убрати, ся. — Облечь властью 
— надати право, владу 

Облетять, облетіть — 1) облітати, облетіти, 
вйлітати; 2) опадати, обсипатись, 
поспадати, пообпадати, обсйпатись 

Обливать, облить, ся — обливати, облйти, 
обілляти, ся; обливатися, заливати¬ 
ся (сльозами); проливати (сльози) 

Обливаніе — обливання 
Обливина — обапол, обаполок (крайня дош¬ 

ка з балки) 
Облизьівать, облизать, ся — облйзувати, ся, 

обсмоктувати, облизати, ся, обсмок¬ 
тати, ся 

Обликь — облйчча, вид, твар 
Облинять — полиняти, (про волрсся, пір’я, 

шерсть) — вйлинятщ облізти 
Облипать,облипнуть — облипати, облйп- 

нути 
Облиственіть — покрйтись листом 
Облицевать — облицювати 
Обличать, обличить—виказувати, виявляти, 

доводити, перес(ь)відчувати, пере- 
с(ь)відчити, виказати, виявити, до¬ 
вести; викривати, вйкрити 

Обличитель, ница — перес(ь)відчйтель, 
ка, виказчик, доказчик, ця, вияв- 
ляч, ка 

Обличеніе — перес(ь)від, довід, доказ; ви¬ 
явлення, викривання, викриття 

Обличительньїй — виявлюючии, доказую¬ 
чий, викриваючий 

Облобьізать, ся — поцілувати, ся 
Обложеніе—облога, (податками)—оподат¬ 

кування 
Обложка — обгортка 
Облой — ожеледа, ожеледиця, ожеледь 
Облокачиваться, облокотиться— обпирати¬ 

ся, спиратися, обпертися, сперти¬ 
ся ліктем, ліктями. — Облокотясь — 
обпершись, спершись ліктем 

Обломь — облома 
Обломокь — од(від)ломок, уломок, уламок, 

вйломок, (палиці або що) — цуру¬ 
палок, цурпалок, оцупок,(посуди¬ 
ни) — черепок, (зб.) — череп’я 

Облучекь — полудрабок 
Облупало — ошуканець 
Облупать, облу пливать, облупить, ся — об- 

луплювати, облупйти, ся 
Обльїгать, оболгать— оббріхувати, оббре¬ 

хати 
Обльїжньїй — брехлйвий 
Обльїсіть — облйсіти, вйлисіти 
Облисілий — вйлисілий 
Облізать, облізть — облазити, облізати, 

облізти ( 
Облізльїй — облізлий , , 
Обліпиться — зледащіти, розледащіти, 

розлінуватися 
Обліпиха, рос. НіррорЬае гЬашпоісіез Ь. — 

плоховник ( 
Обліпить, обліплять, ся — обліпйти, обліп¬ 

лювати, ся 
Облюбить — обмилувати 
Обмазать, обмазьівать — обмазати, вймаза- 

ти, обмастйтИ, вймастити, (дьогтем, 
салом) — обшмарувати, (вапнрм) — 
обвапнувати, (вальками глини) — 
обвалькувати 

Обмазка — обмазання, обмащення 
Обмакивать, обмакнуть—умочати, вмочати, 

умочувати, у(в)мочйти 

16 



Обмальївать 242 Обнаруженіе 

Обмальївать, обмолоть, ся — обмелювати, 
обмолоти, ся; молоти, вимелювати, 
вимолоти,ся 

Обманно — підступно, бшуком 
Обманньїй •— підступний, облудний 
Обмануть, обманьївать — обдурити, одури¬ 

ти, здурйти, піддурити, обманити, 
оманйти, отуманити, ошахрувати, 
ошукати, у дурні пошйти, дурйти, 
обдурювати, обманювати, тумани¬ 
ти, отуманювати, підманювати; ошу¬ 
кувати, зводити, піддурювати 

Обмануться, обманьїваться — омилйтися, 
помилйтися, оманутися, (іронич- 
но) — вхопйти шйлом патоки, облиз- 
ня піймати, омилятися і т. д. 

Обманчивость — злудність, облудність, 
зводність, зрадлйвість 

Обманчивьій —- облудний, омйльний, зрад- 
лйвий,зводний 

Обманщикь, на — ошуканець, ошукач, об- 
манник, ця, дурйс(ь)віт, ка, облуд¬ 
ник, шахрай, баламут, звбдник 

Обманшичій — ошуканський, обманниць- 
кий,шахрайський 

Обмань — ошуканство, ошукання, шахрай¬ 
ство, бшук, дурйс(ь)вітство, облуда, 
обмана, підмана. — Обмань чувствь 
— мана, омана 

Обмарать, обмарьівать, ся — обкаляти, по¬ 
каляти, закаляти, ся, обкалювати, 
ся, позакалювати, пообкалюва- 
ти, ся 

Обмаслить, обмасливать, ся — обмаслити, 
об(ви)маслювати, ся 

Обматьівать, обмотать, ся — обмотувати, 
обвивати, обмотати, обвинути, об¬ 
вити, ся 

Обмахивать, обмахнуть — обмахувати, об¬ 
махнути 

Обмахнуться— 1) обмахнутися; 2) поми¬ 
лйтися 

Обмачивать, обмочить, ся — 1) обмочувати, 
обмочйти, пообмбчувати, ся; 2) (в)у- 
мочати, у(в)мбчувати, у(в)мочйти; 
3) упісювати, рйбу ловйти, усци- 
кати, ся, упісяти, ся, усцяти, ся 

Обмащивать, обмостить, ся—обмощувати, об- 
стелювати, обмостйти, обстелйти, ся 

Обмежевать, обмежевьівать, ся — обмежу¬ 
вати, обмежовувати, ся , , 

Обмеліть — поміліти, обміліти, помілі¬ 
шати 

Обмелініе — мілина 
Обмерзать, обмерзнуть — обмерзати, об¬ 

мерзнути, обмерзти, пообмерзати 
Обметать, обмести — обмітати, обместй, 

пообмітати 
Обметать, обметьівать — обкидати, обрубй- 

ти, обкидати, обрублювати; обля¬ 
мувати 

Обметица, обметки (борошна) — обметиця, 
(чого иньшого) — с(ь)міття 

Обминать, обмять, ся — 1) обминати, обі¬ 
йняти, утоптувати, утоптати, обто- 
лочити, ся; 2) проїзжати, проїздйти 

Обмираніе — завмирання, завмерлість, 
умлівання 

Обмирать, обмереть — обмирати, зімлі¬ 
вати,-умлівати, обмерти, зомліти, 
умліти 

Обмотаться, обмочься — о(ви)дужувати, 
о(ви)чунювати, о(вй)дужати, о(вй)- 
ч^няти, обмогтйся 

Обмозговать — обмізкувати 
Обмокать, обмокнуть—обмокати, обмокну¬ 

ти, ізмокнути 
Обмолачивать, обмолотить, ся — обмолочу¬ 

вати, обмолотйти, ся 
Обмолвиться, обмолвливаться — обмовити¬ 

ся, помилйтися в речах, на слові 
Обмолвка — помилка в словах 
Обморозить, обмораживать — обморозити, 

обморозювати 
Обморокь, — млість, млостя, обмирання, 

умління, зомління, обморок. — Па¬ 
дать, упасть вь обморокь,— умлі¬ 
вати, омліти, зомлівати, зомліти, обми¬ 
рати, обмерти 

Обмошенничать — ошахраїти, обшахрува¬ 
ти, обдурйти, обмахлярувати 

Обмундировать — одягнути, вдягнути 
Обмучниться — уборошнйтися 
Обмивать, обмить, ся — обмивати, обмй- 

ти, ся 
Обмьівки (з милом) — мйлини, змйлини, 

обмйлки, (після миття посуди або 
що) — помйї 

Обмьїкать — 1) обтіпати (коноплі); 2) об¬ 
тріпати, обідрати, обшарпати (оде¬ 
жу); 3) оббігати, обгасати 

Обминаться — обтріпатися, обідратися, 
обшарпатися 

Обмьілки — мйлини, змйлини, обмйлки 
Обмьілокь — обмйлок 
Обмілить— обчеркн^ти, обвесті) крейдою 
Обміна —,заміна, обміна, замін, вймін, 

промша, міньба , 
Обмінивать, обмінять, ся — обмінювати, 

вимінювати, зам'нювати, обміняти, 
ся, заміняти, ся, вйміняти, промі¬ 
няти, ся , 

Обмінний — замінний, вймуший , 
Обмінь — обмін, вймін, замін, заміна 
Обміривать, обмірить, обмірять, ся — об¬ 

мірювати, обміряти, ся 
Обмірь — обмір, недомір 
Обмягчать, обмягчить — м’ягчйти, зм’ягча- 

ти, зм’ягчйти 
Обмякнуть — пом’якнути, зм’якнути 
Обнадеживать, обнадежить — подавати на¬ 

дію, забезпечити, обезпечати, по¬ 
дати надію, забезпечити 

Обнаженіе — оголення, обнаження 
Обважать, обважить, ся — оголювати, об- 

нажати, заголювати, обголювати, 
оголйти, обнажйти, заголити, обго- 
лйти, ся. — Обнаженньїй — оголений, 
голий, заголений. — Обнажить саб- 
лю — вйняти шаблю з піхов , 

Обнародованіе — оголошення, оповіщен¬ 
ня 

Обнародьівать, обнародовать — оголошува¬ 
ти, оголосйти, оповіщати, опові- 
стйти, ознаймувати, ознаймйти 

Обнаруженіе — виявлення, вйява, викриття 



Обнаруживать 243 Обонять 

Обнаруживать, обнаружитр, ся — виявляти, 
викривати, вис(ь)відчувати, вияви¬ 
ти, викрити 

Обнашивать, обносить— 1) обносити, об¬ 
нести; 2) обношу(сю)вати, обносити 

Обнесеніе — обгородження, оточення, обне¬ 
сення 

Обнижать, обнизить — знижати, понижати, 
знизити, понизити 

Обнимать, обнять, ся — І) обіймати, обні¬ 
мати, обняти, обійняти, ся; 2) обгор¬ 
тати, огортати, обхоплювати, обні¬ 
мати, обгорнути, обхопити; перей¬ 
мати, переняти. — Обнять діло — 
збагнути справу 

Обнищать, обнищевать — з’убожітр, з’убо- 
житися, знищитися, обголіти, пе¬ 
ревестись на злидні 

Обншцальїй — з’уббжілий, підупалий 
Обнищаніе — з’уоожіння, підупалість 
Обнова, обновка — обнова 
Обновитель, ница — оновйтель, ка, від- 

новйтель, ка 
Обновить, обновлять, ся — оновйти, поно- 

вйти, відновйти, оновляти, понов¬ 
ляти, відновляти, ся 

Обновленіе — оновлення, понова, віднбва 
Обносить, обнести — 1) обносити, обнестй; 

2) обгороджувати, обгородйти; 
3) обріхувати, обрехати 

Обносньїй — орехлйвии (про речі) 
Обносокь (одежі) — вйноски, лахмання, 

(обув л) — шкарбун, (мн.) — шкарбу¬ 
ни, (хутряної одежі) — шкарупіль 

Обнюхать, обнюхивать — обнюхати, обню¬ 
хувати 

Обоброчивать — очиншбвувати 
Обоброчка — очиншувйння 
Обобщать — узагальнювати, уповсюдню- 

вати 
Обобщеніе—узагальнення, уповсюднення 
Обогатитель, -ца — збагатйтель, -телька 
Обогатительньїй — збагачаючий 
Обогатить, о,Погашать, ся — збагатйтр, ся, 

збагатіти, збагащати, ся, багатіти 
Обогащеніе — збагачення 
Обоготвореіце—оббжіння, обожування, убо- 

жествіння 
Обого творить, обоготворять — обожити, обо- 

жати, обожувати, убожествйти, убо- 
жествляти , 

Обої рЬвать, обогрЬть, £я — огрівати, огрі¬ 
ти, зігріти, обігріти, ер 

Ободверена —- одвірок, одвірки 
Ободворь, у виразі: дворь обо дворь — 

сумежно, двір з двором, двір коло 
двора , 

Ободокь — обідець, обвідка, (у решета) — 
обичайка 

Ободочньїй — обідковий 
Ободреніе — заохота, підбадьорення 
Ободритель, -ница — заохотник, -ця 
Ободрительньїй, но —- ос(ь)міляючий,чо, 

підбадьоруючий, чо 
Ободрать — д. Обдирать. — Ободранньїй 

— обідраний, обшарпаний, обдер¬ 
тий, (про дерево, цікуру) —облупле¬ 
ний, луплений, обідраний 

Ободрить, ободрять, ся — заохотити, під¬ 
бадьорити, додати духу, ейли, від¬ 
ваги, заохочувати, бадьорйти, до¬ 
давати д^ху і т. д., підбадьорюва¬ 
ти, ся 

Ободь, ободокь— 1) обід, (здр.) — обідець, 
обідок, (зб.) — рбіддя; 2) д. Ободокь 

Обоесторонній — обопільний, обосторонній 
Обожаніе — обожування, ревне кохання 
Обожатель, -ница •— велйчник, -ниця; закоха- 

нець, -нка 
Обожать—д. Обоготворять; обожувати, бо- 

жествйти; кохати ревне 
Обождать — почекати 
Обожженньїй — обпалений, обпечений, (ок¬ 

ропом) — обпарений, ошпарений, 
(про цеглу) — випалена 

Обознаться — помилйтися, вклепатися 
Обозначеніе — визнана, ознака, визначення, 

вказівка 
Обозначать, обозначить, ся — визначати, 

означати, вйзначнти, позначйти, 
означйти,ся 

Обозничій, обозной — обозний 
ОбозрЬватель — оглядач 
ОбозрЬвать — оглядати, озирати 
ОбозрЬніе — огляд, перегляд 
Обозь — 1) валка; 2) обоз, табор 
Обои — шпалери 
Обойма — вірвант, урвант 
Обоймица — і) гніздо (в котрому блок кру¬ 

титься): 2) обруч (залізний, на па¬ 
лі, щоб вона не розбивалася, як 
забивають бабою) 

Обоина, (частіше мн.) обоиньї — жужелиця 
Обойньїй — шпалерний 
Обойщикь, ца — оойвач, ка 
Обокь — обік, збоку, побік 
Оболакивать, оболочь—обволікати, заволі¬ 

кати, обволокти,заволокти І 

Оболванивать, оболванить— 1) обтісувати, 
обтесати; 2) дурити, обдурювати, 
обдурити 

Оболгать — оббрехати 
ОболдЬть — ошаліти, стерятись 
Оболонка — 1) д. Обвертка,2; 2) шкурка, 

шкурочка, пліва, плівка, плінка; 
поволока (землі), оболока, оболонка 

Обольститель, -ница — спокусник, -ця, пере¬ 
лесник, -ця, зводйтель, -ка, баламут, 
-ка. 

Обольстительньїй, но — зваблйвий, во, ваб- 
лйвий, во, привабний, принадний, 
но 

Обольщать, обольстнть — зваблювати, зво¬ 
дити, знажувати, у(в)лещати, спо¬ 
кушати, принажувати, приманюва¬ 
ти, зманювати, підводити, звабити, 
знадити, у(в)лестйти, принадити, 
підвестй, спокусйти 

Обольщеніе — зваба, приваба, принада, при¬ 
нижування; омана, мара , 

ОбомлЬть — зімліти, умліти, обімліти, 
омертвіти, отерпнути 

ОбомлЬльїй — зімлілий 
Обоняніе — нюх, нюхання 
Обонять — нюхати, чути, (по вітру, про со¬ 

бак) — вітрйти, нюшйти 

16* 



Обора 244 Обрекать 

Обора — волока, (частіше мн.) — волоки 
Оборачивать, обороніть, ся — 1) обертати, 

обернути,ся; 2) повертати, заверта¬ 
ти, повернути, завернути, ся; 3) пе¬ 
рекидатися, перекинутися 

Оборванець, -ваница — обірванець, обірван¬ 
ка, обідранець, -нка, обшарпанець, 
-ка, голодранець, голодрабець, го- 
локолінець,, шарпак, -чка, лахман 

Оборванньш — обідраний, обшарпаний, об¬ 
дертий, пошарпаний,голодрабий 

Оборвать, обрьівать, ся — обірвати, ся, обі¬ 
драти, обдерти, ся, обшарпати, ся, 
обривати, ся, обдирати, ся. — Обор- 
ваться —увірватися 

Оборвьішь — д. Оборванець 
Оборка — обшивка зі зборами 
Оборона — оборона 
Оборонить — оборонити 
Оборонительньїй — оборонний 
Оборонитель, -ница — оборонець, оборбн- 

ник, оборонниця 
Оборотень — перевертень; відьмак, вовку¬ 

лака 
Оборотливьій — меткий, спритний, зручний, 

зворотливий 
Оборотливость — спритність, зручність, 

меткість 
Оборотний — 1) оборотний; 2) поворотний, 

зворотний; 3) відворотний (бік, 
сторона) г 

Обороть — 1) оборот, обіг, обхід; 2) пово¬ 
рот, зворот, зворотка; 3) відворот, 
виворіт, виворотка 

Оборь, оборьшіь — вибірки, брак, негідь 
Обособленіе — відокремлення, відокремлю¬ 

вання 
Обособить, обособлять, ся — од(від)окреми- 

ти, відокремлювати, ся 
Обострить, ся — загострити, обгострйти, ся 
Обочина — 1) бік (шляху), обочини, (по 

обидва боки шляху до канави) — 
бульвар; 2) баляси, бильця, пор^чи- 
на, поручні ' 

Обоюдньїй, но— 1) обопільний, но, обосто- 
ронній; 2) двозначний, но , 

Обоюдуострьій — гострий з оббх(боків 
Обоюду — обопільно, з обох боків 
Обпахать, обпахивать, ся — об’орати, 

об’брювати, ся 
Обработать, обрабатьівать — обробити, 

обробляти 
Обработка — оброблювання, обрбблення, 

обробка, обробіток , 
Обравнивать, обра(о)внять — рівняти, обрів- 

нювати, обрівняти ( 
Обрадовать, ся — зрадувати, ср, зрадіти. 

— Обрадованньїй — ррадшии 
Образець, образчикь — взір, зразок, взо- 

рець; штиб; приклад, показ 
Образина — пйка, мордяка, мацапура 
Образки, рос. Агшп тасиїаіит Ь. — козя¬ 

ча борода 
Образная — каплйця, каплйчка 
Образникь — богомаз 
Образнйца— 1) божнйк, божниця; 2) каплй¬ 

ця, каплйчка 

Образность — образність 
Образной — образовий 
Образньїй, но — образний, но 
Образованіе— 1) утворення, сформування; 

творення, формування; 2) ос(ь)віта 
Образованность — ос(ь)вічецість 
Образовател ьньїй, -но—ос(ь)вітний, но; фор¬ 

муючий, 40 , 
Образо ванний — 1) осДвічений; 2) утворе¬ 

ний, сформований 
Образовать, образовьівать, ся — 1) утворй- 

ти, вйрооити, сформувати, споря- 
дйти, утворювати, виробляти, фор¬ 
мувати, сроряжати, ся; 2) ос(ь)вітй- 
ти, ос(ь)вічувати 

Образумить, ся — оброзумити, ся, схамену- 
ти, ся, стямитися, опам’ятатися 

Образумленіе — навчання на розум; опам’я- 
тання 

Образцовьій — зразковйй, взірцевий 
Образчикь — 1) зразбчок; 2) обрізок (клап¬ 

тик тканини то що) 
Образь — 1) образ, вид, вйгляд, постать, 

постава, ртан; 2) спосіб, побит, чин, 
роб, манір. — накимь образомь — 
якйм способом,чйном,пооитом,ро- 
бом? як? — Образь мислей — напря- 
мрк думок. — Равньїмь образомь — 
рівнож, зарівно 

Обрамить, обрамлять—оправити, управити, 
уставити в рамці, облямувати, Доправ¬ 
ляти, уставляти в рамці 

Обранивать, обронить — губйти, упускати, 
згубити, упустйти 

Обратить, обращать, ся — обернути, навер¬ 
нути, обертати, навертати, ся; пе- 
рейтй, переходити (у що). — Обра¬ 
тить, обращать вниманіе — зауважи¬ 
ти, звернути увагу, уважати, вва¬ 
жати, зважати, звертати увагу. — 
Обратиться, обращаться кь кому — 
(віудатися, звернутися (догкого), 
(в)ударитися, ткнутися, піткнути- 
ся, (в)удаватися і т. д. — Обратить 
в> ничто — обернути, повернути в 
нівець, — Обратиться вь дьімь — 
здимніти. — Обратитьсн во что — 
перекйнутися, перевернутися (чим), 
— Обратиться вьрЬгство— кинутись, 
пуститись навтіки, навтікача. — 
Обращаться сь кЬмь — поводитися, 
обіходитися, (політично) — політи- 
куватися, (зневажливо) — поневіря- 
ти. — Обращаться вокругь — оберта¬ 
тися навколо, коло чого, навругй, 
колувати , 

Обратно — назад, поворітьма, навідворіт, 
навспак 

Обратиьій — поворотний, зворотний, відво¬ 
ротний, вйворітний 

Обращеніе — обертання, повертання, на¬ 
вертання (на віру), звертання (до 
кого), обертання, перехід (у що), обіг 
обхід, оборот (монети]. — Обраще¬ 
ніе сь к^мь — поводження 

Обревизовать—обревізувати, обревізувати 
Обрекать — призначати, прирікати, ви¬ 

рікати 



Обремененіе 245 Обсчитать 

Обремененіе — обтяження 
Обремененньїй — обтяжений 
Обременительньїй—обтяжливий, сутужний, 

сутяжний 
Обременить, обременять — обтяжити, 

обнатужити, обтяжати, тяжити 
Обреченіе — призначення, приречення, осуд 
Обривать, обрнть, ся—обголювати, обголи¬ 

ти, ся 
Обрисовать — обрисувати, обрисовувати, 

обмалювати, обмальовувати 
Оброкь — чинш 
Оброеить — занехати, занехаяти, зане¬ 

дбати 
Обростаніе — поростання, обростання 
Обростать — обростати, обрости 
Оброть — оброть, обротька 
Оброчний — чиншовий 
Обрубать, обрубить — 1) обрубувати, 

обрубати, (гилля) — обтинати, обтя¬ 
ти; 2) обрублювати, обрубйти 

Обрубокь — оцупок, утинок, обрубок, (гру¬ 
бий) — колода, колодка, (тонкий) — 
оцупалок, цурпалок, цурупалок 

Обрубь — цямрина,цебрйна, зруб 
Обругать — вйлаяти, налаяти, облаяти, (ду¬ 

же) — ошпетити 
Обрусить — обрусйти, обмосковити, обка- 

цапити ' 
Обрусіть — обрусіти, обмоскалитися, змо- 

сковитися, обкацапитися 
Обручальний — заручний. — Обручальнеє 

кольцо — обручка. — Обручальний 
обрядь — заручини 

Обручать, обручить, ся — заручати, заручй- 
ти, ся, рушники подавати, засва¬ 
тати, ся. — Обрученньїй, ая — заруче¬ 
ний, засватаний, на 

Обрученіе — заручини, обручини 
Обручикь — обручик, (біля замка)—дужка 
Обручь — обруч 
Обрушивать, ворушить, ся — 1) валйти, по- 

валйти, завалйти, обвалиати, ся; 
2) про(за)валювати, про(за)валйти, 
ся; 3) окошйтись, напастись, вдарити 
на кого 

Обривать, ся — обкопувати, ся 
Обривать, оборвать, ся— 1) обривати, обі¬ 

рватися, (листя, гилочки) — чухра¬ 
ти, обчухрувати, обчухрати, (зни¬ 
зу) — пасинкувати; 2) уривати, уві¬ 
рватися 

Обривистий — крутий, спадистий, прикрий 
Обривокь — уривок, (здр.) — урйвочок 
Обривь — круча, зарва, провалля, урвище, 

бескет, бескеда 
Обрьпгать, обризгивать — оббрйзкати, об- 

прйскати, обхлюпати, обляпати, 
ообрйзкувати, ся; обкапати, ся (во¬ 
ском) 

Обрізансць — обрізанець 
Обрізаніе — обрізання 
Обрізать, обрізивать, ся — обрізати, об¬ 

краяти, обрізати, обрізувати, об¬ 
краювати, ся, (потроху) — обчйка- 
ти, обчикрйжити, обчйкувати, об- 
чикрйжувати 

Обрізокь — окрайка, окрайок, оправок, 
(маленькци) — обрізок, обрізочок 

Обрізной — обрізаний, обтятий^ обкраяний. 
— Обрізная земля — одрізана, одме- 
жована земля 

Обрізь — 1),краі), беріг; 2) ніж, різак; 
3) переріз, зрізок, шаплйк, ширітвас. 
— Вь обрізь — без лйшку, як утйв, 
без зайвинй 

Обрісти, обрітать, ся — знайтй, знаходи¬ 
ти, ся 

Обрітеніе — знайдення, знахід, відкритті 
Обрюзглость — одутлість 
Обрюзглий — одутий, одутлий, одутлу- 

ватий 
Обрюзпіуть — одутлитися , 
Обрюхатіть — зачереватіти, заваготіти, 

зробйтись череватим 
Обрядний — обрядовий 
Обрядь — обряд, звйчай, чин 
Обсадить, обсаживать — обсадйти, обсажу- 

вати, пообсажувати 
Обсаливать, обсалить, ся — обсалити, об¬ 

салювати, вйялозити, заялозити, ся 
Обсасивать, обсосать — обсмоктувати, об¬ 

смоктати 
Обселить, обселять, ся — оселйти, осадйти, 

оселяти, осажувати, ся 
Обсерваторія — з(ь)віздарня, обсерваторія 
Обсерваціонний — обсерваційний, нагляд¬ 

ний, (про військо) — чатовйй 
Обскабливать — обскромаджувати, обстру¬ 

гувати 
Обскакивать — випереджувати (конем), пе¬ 

реганяти 
Обставить, обставливать, ся — обставити, 

обстановйти, обставляти, обстанов- 
ляти, ся, (риштованням)—обришту¬ 
вати 

Обстаивать— обстоювати кого, стояти за 
кого, заступатися за кого, засту- 
пйтися 

Обстановка — обстанова, обстава 
Обстоятельность — докладність 
Обстоятельньїй, но — 1) докладний, но; 

2) статечний, но 
Обстоятельство — обставина, обстава, око- 

лйчність. 
Обстрагивать, обстрогать — обстругувати, 

обстругати 
Обстраивать, обстроить, ся — оббудовува¬ 

ти, оббудувати, пооббудовувати, ся 
Обстрачивать, обстрочить, ся — обстебно- 

вувати, обстеонуваті), ся 
Обстріливать, ся — обстрілювати, ся 
Обступать, обступить — обступати, обляга¬ 

ти, обступити, облягти, отрчйти 
Обсудить, обсуждать — обміркувати, об- 

мйслити, обметикувати, розважити, 
обмірковувати, оомишляти, обгово¬ 
рити, обговорювати, (на раді) — об- 
радити 

Обсужденіе — обміркування, обговбрення, 
обмисел, розсуд, обрада 

Обсушивать, обсушить, ся — обсушувати, 
обсушйти, ся 

Обсчитрть, обсчитьівать, ся — облічйти, об¬ 
лічувати, обчйслити, -слйти, ся 
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Обсьілать, обослать — обсилати, обіслати, 
розсилати, розіслати 

Обсипать, обсьшать, ся — обсипати, обси¬ 
пати, ся 

Обсихать, обсохнуть — обсихати, обсбхну- 
.ти, (зверху) — присихати, присох¬ 
нути 

Обсівать, обсіять, ся обсівати, обсія¬ 
ти, ся 

Обсівки — висівки 
Обсівокь — обсів, огріх ' 
Обсідать, обсість — обсідати, обсісти 
Обсікать, обсічь, ся — обсікати, рбсіктй 
Обсіменить, обсіменять, ся — засіяти, за¬ 

сівати, ся 
Обсічка — обсікання, обтинання 
Обтаивать, обтаять — обтавати, обта¬ 

нути 
Обтачивать, обточить — обточувати, обто¬ 

чити 
Обтекать, обтечь — обтікати, обтекти 
Обтереть, обтирать, ся — обтерти, обтира¬ 

ти, ся 
Обтесать, обтесьівать, ся — обтесати, обті¬ 

сувати, с^ 
Обтеска — обтісування 
Обтирать — обтирати , 
Обтирка — 1) обтирання; 2) стірка (ган¬ 

чірка) 
Обтьїкать, обтикать — обтикати, обстром- 

лювати, обтикати, обстромйти 
Обтягивать, обтянуть, ся — обтягати, об- 

тягтй, обтягнути, ся 
Обтяжка — обтягання. — Вь обтяжку — 

тісно, в обхват, як облйпло 
Обтяжной — обтягнутий, обтягнений 
Обувальиьій — взувальний 
Обуваніе — обування, у(в)зування 
Обувать, обуть, ся — ооувати, з’обувати, 

у(в)зувати, назувати, обути, з’обути, 
взути, назути, узути, ся 

О'бувь — обув’я, обуття, (в)узуття 
Обугливать, обуглить — обпалювати, обпа- 

лйти на вугіль; ся — братися, взя¬ 
тися вуглем 

Обуза — клопіт, глоба, тягар(ь), тягота, мо¬ 
рока 

Обуздать, обуздьівать — 1) загнуздати, за¬ 
гнуздувати; 2) вгамувати, прибор¬ 
кати, втихомйрити 

Обузданіе — загнуздання, вгамування 
Обуреваніе — збурення, зворушення 
Обуревать — кйдати, вергати, вихрйти, 

збурювати; ся — зрушатись, вихрй- 
тись, збурюватись. — Кораблі. обу- 
ревають волньї — хвйлі кидають ко¬ 
раблем 

Обутьій — обутий, з’обутий, у(в)зутий, озу¬ 
тий 

Обусловить — обумовити, обставити умо¬ 
вами. — Обусловленньїй — обумовле¬ 
ний, обставлений умовами 

Обусловливаться — бути залежним, зале¬ 
жати (від чого) 

Обухь — обух, надовбень. — Плетью 
обуха не нерешибешь — головою 
мура не проб’єш 

Обучать — нау(в)чати, нау(в)чйти 
Обучаться (чему) — учйтися, навчйтися 

(чого) 
Обученіе — навчання, наука 
Обуять — обхопйти, опанувати 
Обхаживать, обходить — обходити, обхо- 

дйти,вйходити 
Обхаркать — обхаркати, понахаркувати 
Обхватить, обхватьівать—обхопйти, обхоп¬ 

лювати . , , 
Обхвать — обійма, обійіушще, обіймцця 
Обходительность — привітність, у(в)вічли- 

вість, звичайність 
Обходительиьій — привітнйй, звичайний, 

у(в)вічлйвий 
Обходить, обойти — 1) обходити, обійтй; 

2) обминати, обминути 
Обходиться, обойтись — обходитися, пово¬ 

дитися, обійтйся, повестйся 
Обходньїй — об^іднйй 
Обходь — 1) обхід, об’їзд, об’їздка, обміш¬ 

ка; 2) обхід, дозор, варта 
Обхождеше — поводження , 
Обчесать, обчесьівать — обчесати, обчісу¬ 

вати 
Обчистить, обчищать, ся — обчйстити, об¬ 

чищати, ся 
Обшаривать, обшарить — обшукувати, об¬ 

шукати, нйшпорити, вйнишпорити 
Обшелушить — облущити, (у млині) — об¬ 

іпер ет у вати 
Обшивать, обшить — обшивати, обшйти, 

(краї одежі) — облямовувати, обля¬ 
мувати, (торочками) — обторочува- 
ти, обторочйти 

Обшивка — 1) рбшивання; 2) обшйвка, лйш- 
тва, лямівка 

Обшивки — розвальні, залубні сани 
Обшивной — облямований, обшйтий 
Обширность — обшйрність, просторість, 

розлеглість 
Обширньїй, но — обшйрний, но, обшйро, 

просторий, ро, розлогий 
Обшлагь — закарваш, карваш, вилога, (на 

сорочці) — чохла, чохлйця 
Общаться — спілкувати, ся; водйтися, зна¬ 

тися, товаришувати 
Обще — спільно, вкупі, гуртом, разом 
Общедоступньїй — загально(до)приступний 
Общежитіе — товарйське, спільне життя; 

спільне помешкання; бурса 
Общежительиьій — товарйськии, братський 
Общеніе — спілкування, товаришування, 

зносини. — Йміть общеніе— мати зно¬ 
сини, мати щось спільне (з ким) 

Общенародньїй — загальний, цілонародний 
Общеполезньїй — загально-корйсний 
Общественникь — громадянник, суспіль- 

ник; прихйльник громадськосте 
Общественность — громадянськість, гро¬ 

мадськість 
Общественньїй —, громадянський, громад¬ 

ський, суспільний, товарйський 
Общество — громрда, громадянство, това- 

рйство, суспшьство. — Общество цер¬ 
ковнеє — братство. — Общество знако- 
мьіхь— товариство, компанія, бесе- 
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да. — Ученое общество — наукове то¬ 
вариство 

Общеупотребительньїй — загальновжйва- 
ний 

Община — громада, мир 
Общинний — громадський, мирський 
Общииьівать — общй(і)пувати, обскубу¬ 

вати 
Общительньїй — товариський, компаній¬ 

ський , 
Общій —.спільний, загальний, гуртовий, 

сумісний, сукупний , 
Общникь, ца —спільник, сумісник, ця 
Общность — спільність 
Обь — д. О 
Обьединеніе — об’єднання 
Обьединитель — об’єднавець, об’єдну¬ 

вач 
Обьединить, обьединять, ся — об’єднати, 

об’єднувати ся 
Обьективньїй — об’єктивний 
Обьекть — предмет, об’єкт 
Обьемистьій — обіймистий, об’ємний, чи¬ 

малий , , 
Обьемь — об’єм, обсяг; обійма, обіймище 
ОбьЬдала, обьЬдало — дармоїд 
Обь'Ьдать, Ьсть, ся — об’їдати, об’їсти, ся 
Обвідки — недоїдки, недогризки, 

об’їдки 
Обьіздка — виїжджання, виїзжання 
Обьіздчикь — об’їжчик, об’їзчик 
Обьіздь — об’їзд, об’їздка, обмйнка 
Обьізжать, обьіхать— 1) об’їздйти, об’їха¬ 

ти; 2) обминати, обминути, вйпе- 
редити 

Обьізжать, обьізживать — виїзжати, про- 
їзжати, виїздити, проїздйти. — Обь- 
Ізженньїй — вйїзжений 

Обьізжій — об’їзднйй , 
Обьявитель, -ница — об’явйтель, -ка, оповіс¬ 

ник, -ниця, оклйчник, -ця 
Обьявить, обьявлять, ся — об’явйти, опо- 

вістйти, оголосйти, ознаймйти, оз- 
наймувати, об’являти, оповіщати, 
оголошувати, ся ( 

Обьявленіе — оповістка, оповіщення, ого¬ 
лошення, об’явка, оголоска, ознай- 
мування 

Обьяденіе —-1) обжерство; 2) самйй смак, 
смакота 

Обьясненіе — пояснення, об’яснення; з’ясу¬ 
вання 

Обьяснить, обьяснять, с? — пояснйти, об’- 
яснйти, з’ясувати,/після непоро¬ 
зуміння) — порузумітися, об’ясняти, 
ся, з’ясовувати 

Обьяснительньїй — поясняючий, виясняю¬ 
чий 

Обьятіе — 1) обіймання, обнімання; 2) обій¬ 
ма, (мн.) — обійми 

Обьятность — осяжність 
Обьятньїй — осяжний 
Обьять — осягти, обняти 
Обиватель — обиватель, мешканець, жи¬ 

тель 
Обьігрьівать, обьіграть — 1) обгравати, 

обіграти; 2) вигравати, вйузати 
Обьіденньїй — щоденний, звичайний 

Обьїкать, обьїкнуть — звикати, призвичаю¬ 
ватися, звйкнути, призвичаїтися, 
обговтатися 

Обьікльїй — звйклий, звйчний 
Обьїкиовенір — звйчай, звйчка, поведенція, 

поведінка. — По своєму обьїкновенію 
— своїм звичаєм. — Сверхь обьїкно- 
вепия — над звйчай 

Обьїкновснньїй, но — звичайний, но 
Обьіскать, обьіскивать — обшукати, обтру- 

сйти, потрусйти, обшукувати, тру- 
сйти 

Обискь — обшукування, трус. —Произродя- 
щій обьіскь — трусйтель, трусій. — 
Брачньїй обьіскь — шлюбний запис 

Обьічаи — звйчай, обйчай. — Бьіть вь обьі- 
чаі — поводитися, вестйся. — Для 
обьічая — для звичаю, для годйться. 
— По обьічаю — по звичаю 

Обьічньїй, но — звичайний, но, звичаєвий 
Обігать, обіжать — 1) оббігати, оббігти; 

2) випережати, обганяти, обігнати 
Обідать, отооідать — обідрти, пообідати 
Обіденньїй, обідньїй— обідній, обІДІІИЙ 
Обіднить — збідніти, обідніти, збід- 

нішати, з’убб>кіти, з’убожитисрі, (тро¬ 
хи) — побіднішати, прибіднітц, під 
упасти. — Обіднілий — збіднілий, 
з’убожілий, зЧ'божалий, під’упалнй 

Обідня — служба Божа 
Обідь — обід , 
Обпливать — оДбілювади, оббілити 
Оббілка — біління, побілка, оббілення 
Обіть — обіт, обітнйця, зар|к. — Давать 

обіть — обітнйцю, зарік давати, за¬ 
рікатися, заректйся 

Обітньїй — обітнйй 
Обіщаніе— обіцянка, обіщання 
Обіщать, ся — обіщати, обіцяти, ся 
Обязанность—обов’язок, повйнність. — Счи- 

таю своєю обязанностью — маю (або: 
вважаю) за обов’язок 

Обязанньїй — обов’язаний, повйнний, вйн- 
ний 

Обязательньїй — 1) обов’язковий; 2) ввіч- 
лйвий, приємний 

Обязательство — зобов’язання 
Обязать, обязьівать, ся — обов’язати, обо- 

в’язувати, ся, повинйтися, помінй- 
тися^ взяти на себе, накладати (на 
кого) обов’язок.— Онь обязань — 
він повйнен 

Овальность — овальність, закруглість, яй- 
цеватість 

Овальний — овальний, закритий, яйце- 
ватий 

Оваль — овал(ь) , 
Овдовілий — овдовілий, повдовілий 
Овдовіть — овдовіти 
Овень — (церк. слв.) баран; (астр.) баран 

(співзір’я) 
Овершивать — вивершувати 
Овершье — верх 
Овесь, рос. Ауепа заііуа Ь. — овес, (р. від. 

— вівса) 
Овечій — овечий. — Овечье мясо.—овечина. — 

Овечій міхь — смушок, смушки. — 
Овечье стадо -— отара. — Овечье ру- 
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Огоркнуть — згіркнути 
Огородникь, ца — городник, ця 
Огородничество — городництво 
Огородньїй — городній, огорбдній 
Огородь — город, огород, (здр.) —горо¬ 

дець, городчик 
Огорошить — ошарашити, приголомшити 
Огорчать, ся — засмучувати, жалю, туги 

завдавати; прйкрости чинити (ко¬ 
му); в тугу вдаватися 

Огорченіе — прикрість, жаль, гризбта, скор¬ 
бота, досадонька 

Огорчительньїй — прикрий, сумний, кривд¬ 
ний 

Ограбить — ограбувати, обідрати, зрабу- 
вати 

Ограда— 1) горожа, огорожа, (хворостяна) 
— тин, ліса, пліт (дощана) — паркан, 
баркан, діловДння (з паль сторчо¬ 
вих) — частокіл, (з жердин) — вир’я, 
ворйни, (з паль і вузеньких доще¬ 
чок) — палісад, (така ж тільки грат- 
чарта) — штахети; (насипана) — 
окіп; 2) захист, заступлення 

Ограждать, ся — 1) огорбжувати, ся; 2) за¬ 
ступаться, захищати, бор,онйти, ся 

Огражденіе — городьба, городіння; засту¬ 
плення, захист 

Огранивать — обгранювати 
Ограниченіе — обмеження 
Ограниченность — обмеженість 
Ограниченньїй — 1) обмежений; 2) обмежб- 

ваний; 3) недоумкуватий, недотям- 
ливий 

Ограничивать, ограничить, ся— 1) обмежу- 
вити, обмежити ся; 2) спиняти, спи¬ 
нити, приборкати, прикоротити 

Огранка — оогранення, шліхування 
Огребать, огресть, ся — обгрібати, обгреб¬ 

ти, ся 
Огромньш — здоровенний, здоровецький, 

ВЄЛИЧЄННИИ, величезний ' 
Огрубівать, огрубіть — грубіти грубішати, 

грубнути, загрубіти, огрубнути, 
зас(ш)корчніти, (про шкуру) — за- 
шкарубіти, зашкарубнути, закацу- 
біти ' ' 

Огрубініе — огрубіння, загрубіння 
Огризаться — відгризатися, об’їдатися 
Огрьіза — сварлйвець, сварлйвиця 
Огрьізокь — недогризок 
Огрівать, огріть — д. Обогрівать 
Огузокь — огузок хоз (частина шкури від 

хвоста) , 
Огузье — підхвістя (задня частина в пів- 

шорках) 
Огурець, (здр.) огурчикь, рос. Сисипіз заіі- 

уц$ Ь. — огірок, гірок огирок. (здр.) 
— огірочок, огирбчок, (переспілий) 
— жовтяк, (молоденький) — пуп’янок 

Огуречная трава, огуречникь, рос. Вогпадо 
оГГісіпаїіз Ь. — огірочник, огірочна 
трава 

Огуречньїй — огірочний, ог)(и)ркбвий 
Огустівать, огустьть — густішати, згусну¬ 

ти, (про грязь) — тужавіти, затужа¬ 
віти 

Огустільїй — згуслий, загуслий 

Огущать — згущувати, згущати 
Одареніе — обдарення, обдарування 
Одаривать — д, Обдаривать 
Одверье — одвірок 
Одежа, одежда — одежа, бдік, у(в)брання, 

(аби-яка)—одежина, (дорога)—шати. — 
Будничная, праздничная одежда — 
одежа про будень, про с(ь)в’йто. 
— По одежні нротягивай но^кки — 
по своєму ліжку простягац ніжку 

Одеревеніть — одсререніти, одубіти, дубом 
стати, закацубіти, закдцубнути 

Одеревенілость — здеревенілють 
Одержаніе — отрймання 
Одержать, одерживать — одержати, отрй- 

мати, одержувати, отрймувати. — 
Одержать, одерживать верхь — гору 
взяти, брати, перемогтй, перемагати 

Одержимий, — опанований, біснуватий, 
божевільний , 

Одерь — шкапа, шкапійка 
Одесную — направо, праворуч 
Одинакій — однаковий, однакий, такйй 

самий 
Одинаковость — однаковість 
Одиначка — о(є)диначка, о(є)дйнець. — По 

одиночкІ — по одйнці, нарізно, по 
одному , 

Одинехонекь, одинц-одинехонекь — ОДНІ¬ 

СІНЬКИЙ, самісінький, одйн-одні- 
сінький, сам-самісінький 

Одиннадцатьій, одиннадцать—одинадцятий, 
одинадцять, одинадцятеро 

Одинокій — одинокий, самітний, самбтцій 
Одиночество — самота, самотйна, саміт¬ 

ність. — Вь одиночестві—в самотйні, 
самотою 

Одиночка — о(є)динак, о(є)дйнець, (здр.) — 
оцйнчик, о(є)диначка, їдиначка; са¬ 
мітник, -ниця. — Вь одиночку—само¬ 
тою, сам собі. — По одиночкІ — по 
одйнці 

Одиночний — самітний; поєдйнчий. — Оди¬ 
ночнеє заключеніе— окрема камера 

Одинь— одйн, їден; єдйний, сам, самйй. — 
Вь одну прядь — в однбеталь. — Ни 
одинь — ні одйн, жаден, жадний. — 
Один> на одинь — сам на сам, на 
самоті 

Одичальїй — здичавілий, здичілий , 
Одичать — здичавіти, подичавіти, здичіти 
Однаждьі — раз, одйн раз, їдного разу, їд- 

ного часу. — Воть однаждьі — аж 
якогось часу 

Однако, однакоже — одначе, однак, але, 
алеж-бо, проте, протб, усе-такй 

Однобортний — однорядний 
Одновесельньїй — одновеслий 
Одновременньїй, но — одночасний, рівно¬ 

часний, но, разо|и , 
Одновірний — одновірний, одно! віри 
Одноглавьій — одноголовий, єдиноголбвий 
Одноглазьій — одноокий 
Одногодокь — 1) одноліток, ровесник; 2) го- 

довйк, річняк, рішняк 
Одногорбий — одногорбий 
Однодневньїй — одноденний 
Одноженство — одноженство 



Однозвучіе 250 Оживать 

Однозвучіе — однозвучність, одногучність 
Однозвучний, но — однозвучний, одногуч- 

ний, но 
Однозначащій — однозначний 
Однозначний — одноцйферний 
Однозубий — однозубий 
Одноименность — одноіменність 
Однойменний — однріменний 
Одноколка — біда, бідка , 
Одноколінчатнй (бот.) — одноколінчастий 
Одноконечний — однркінчастий 
Одноконний — однокінний 
Одноконнтний — однокопйтний 
Однократний, но — одноразовий, во, одйн 

раз 
Однокровний — єдинокровний, кревний 
Однолепестковий — однопелюстковий 
Однолистнй — одно^йстий , 
Однолітній — однолітній, однорічний 
Одномістний — з їднйм сйдженням (про 

повіз) 
Одноміся'їникь, рос., Апешопе зуіуєзігіз Ь. 

—• білий сон, біла куряча сліпота 
Одноногій — одноногий, 
Однообразіе — одноманітність 
Однообразний — одноманітний 
Однородность — однорідність 
Однородннй — однорідний 
Однорукій — однорукий, без рукй 
Одностебельннй — одностеблий 
Односложннй — односкладовий 
Одноствольний — поєдйнчий 
Одностворчатнй — одинарний, поєдйнчрй 
Односторонній — односторонній, однобіч¬ 

ний 
Односторрнность — о(ї)дносторонність, од¬ 

нобічність 
Односуставннй — односуглббий, односу- 

ставний 
Одноугольннй — однокутний 
Одноухій — одновухий, з одцйм вухом 
Однофамнлець — однофамй(і)льник , 
Одноцвітний — однобарвний, одноц(ь)віт- 

ний, одномастий, одноколірний 
Одношерстий — одношерстий, одномастий 
Однозтажннй— однопбверхий, наїден по¬ 

верх, на одну осаду 
Одноягодникь, рос Рагіз яиабгіГоІіа Ь. — 

вороне око, хрест трава, хрещате 
зілля, натягач, ранник 

Одобреніе — ухвала, похвала 
Одобрять, вдобрить — ухваляти, ухвалити, 

похваляти, похвалити 
Одобрительний — ухвальний, похвальний 
Одолень, рос. ИуіррЬаеа аІЬа Ь. — латат¬ 

тя жіноче, біле 
Одолжать, одолжить — позичати, визичати, 

позичити; помагати, запомагати 
Одолжаться — призволятися 
Одолженіе — позика, позичка, позичання; 

ласка, мйлость. — Сділац, те одолже¬ 
ніе — зроби, зробіть, зділай, те мй¬ 
лость, будь ласкав, будьте ласкаві. — 
СдІ.лай одолженіе, скажи —скажй на 
мйлость 

Одолівать, одоліть — перемагати, змагати, 
прремогтй, змогти, подужати, здо- 
літи 

Одолініе — перелога, подужання 
Одрь — 1) ложе, ліжко; 2) мари. — Смертний 

одрь — смертедьна постеля : 
Одряхліть — зістарітися, спорохніти 
Одуванчикь, рос. Тагахасит ошсіпаїе \УІ2§. 

Т. Оепз Ьеопіз ОезГ. — кульбаба, 
баранкй, летучки, кульбака, маївка 

Одувать, ся — обдувати, обдмухувати, ся 
Одуматься — одуматися, роздуматися, сха¬ 

менутися 
Одурачить, одурачивать, ся — о(б)дурйти, 

одурманити, затуманити, обморо¬ 
чити, ся, пошйти у дурні, туману 
пустйти, обдурювати і т. д. 

Одурникь, рос. Аігора Веііабоппа Ь. — 
вовчі ягоди, покшик 

Одурь — (б)дур, дурість 
Одуріть— одуріти, здуріти, отетеріти. — Оду- 

ряющее средство — одур, дурман 
Одурініе — одур, одурманення 
Одурять — дурманити, туманити 
Одутловатнй, одутлий — одутлявий, одут¬ 

лий, опухлий 
Одухотвореніе — вдуховлення, вдухотворен- 

ня 
Одухотворять — вдуховляти, вдухотво- 

ряти 
Одушевить, одушевлять, ся — одушевйти, 

ся, оживйти, ся, додати духу, оду- 
шевляти, ся; оживляти, ся, додавати, 
набиратися духу 

Одушевленіе — одушевлення, ожйвлення 
Одушевленкнй — одушевлений, душевний, 

животнйй 
Одишка, АзіЬша — ядуха, дйхавиця 
Одишливий — ядушливий 
Одьішний — ядушний, дйхавичний 
Одіваніе — одягання, у(в)бирання 
Одівать, одіть, ся — 1) одягати, вдягати, 

з’одягати, у(в)бирати, ся, одягтй, 
вдягтй, з’одягтй, убрати ся. — Одітий 
—- одягнений, з’одягнений, убраний; 
2) укривати, укрйти, ся 

Оділить, оділять — обділйти, обділяти 
Одіяло, одіяльце — укривало, (вовняне) — 

ліжнйк, ковдра, (грубе з валу) — 
рядно, ряденце, дрюганка, (смуше¬ 
ве) — баранйця 

Одіяніе — одіння, одіж, шага 
Ожега, ожога — опік, опечене, опалене (мі- 

~ сце). - . Ожегь — ожіи, ожог, ожуг 
Ожерелье — намйсто 
Ожерельннй — намйстовий 
Ожесточать, ожрсточить, ся — оз(ь)віряти, 

ся, оз(ь)вірити, ся, роз’ярйти, роз- 
лютйти, ся, вйз(ь)віритися. — Ожесто- 
ченний — оз(ь)вірений, розлютова¬ 
ний. — Ожесточенное сердце —-запекла 
душа. — О. битва — завзятий бій 

Ожесточеніе — оз(ь)вірення, розлючення, 
запеклість , 

Ожесточенность — запеклість, оз(ь)віре- 
ність 

Ожестівать, ожестіть — шкарубіти, (за)- 
шкарубнути, -іти 

Оживать, ожить — оживати, від(од)живати, 
ожйти, віджйтн 



Оживить 25! Оклеивать 

Оживить, оживлять, ся — оживити, оживля¬ 
ти, ся 

Оживленіе — оживлення, віджйва, жва¬ 
вість 

Оживленньїй — жвавий (про,розмову) 
Ожиданіе — сподіваная, сподіванка, ждан¬ 

ня, чекання, очікування. — Вь ожи- 
даніи — сподіваючись, чекаючи, 
ждучи; (про вагітну жінку) — на 
поступі, на зносі 

Ожидать, ся, обождать — ждати, дожидати, 
сподіватися, чекати, очікувати, трі- 
(и)вати, підождати, почекати, заче¬ 
кати, потрі(и)вати, затривати 

Оживать, ожать — обжинати, обжати 
Озаботить, озабочивать, ся — заклопотати, 

затурбувати, стурбувати, ся, завда¬ 
ти, завдавати клопоту, клопотати, 
турбувати, ся, бідкатися, зажурити, 
зажурувати, ся. — Озабочснньїй — за¬ 
клопотаний, затурбований, стурбо¬ 
ваний 

Озадачить — завдати мороки, заморочити, 
спантеличити 

Озареніе — осяяння, осяння 
Озарить, озарять, ся — осяяти, осявати, ся 
Оздоровленіе — уздоровлення, оздоров¬ 

лення 
Оздоравливать, оздоровить —уздоровляти, 

уздоровйти, оздоровляти, оздоро¬ 
вити 

Оземь — об землю 
Озеро, озерко — озеро, озерце 
Озеристьіи — озерйстий 
Озерньїй — озерний 
Озимь — оз(і)имина 
Озимьій, озимньїй — озймий, озймовий 
Озирать, ся — озирати, ся, оглядати, ся 
Озлащать, озлатить, ся — обзолбчувати, 

обзолотйти, ся 
Озлить, ся — роз’їстйся, роспасіюватися, 

(в)узлйтися, розлютувати, ся, роз’¬ 
ярити, ся 

Озлобить — розлютити, узлйти 
Озлоблеціе — злоба, лютість, розлючення, 

злісність 
Ознайомить, ознакомливать, ся — обзнайо- 

мити, обзнзйомлювати, ся, обізна- 
тися, ос(ь)відчитися, знайомити, ся, 
обізнаватися 

Ознаменованіе — знак, ознака, пам’ятка. 
— Вь ознаменованіе — на знак, на 
пам’ятку, в ознаку 

Ознаменовать, ознаменовьіваїь, ся — 1) від- 
значйти, відзначувати, ся; 2) ознай- 
мйти, ознаймбвувати, ся; 3) всла¬ 
вити, вславляти,ся 

Означать, ся — 1) значйти, позначати, (де¬ 
рева) — карбувати, (як межові зна¬ 
ки) — клячйти; 2) визначати, значи¬ 
ти 

Ознобить — відморозити 
Ознобь — холод, мороз, дриж 
Озолотить — обзолотйти, позолотити 
Озорникь — бешкетник, шибеник, шибай¬ 

голова, палйвода, гульвіса 
Озорница — бешкетниця, колотниця 
Озорничать — бешкетувати 

Озорническій — бешкетницький 
Озорничество — бешкетування, пустощі 
Озяоать, озябнуть — мерзнути, змерзнути, 

змерзти 
Озябльїй — змерзлий 
Ой ли? — хіба? чи ж так? чи вже? 
Оказаніе — 1) вйявлення; 2) подання (по¬ 

мочі) 
Оказія — оказія 
Оказать, оказьівать, ся — 1) вйявити, ви¬ 

являти, ся; 2) подавати, подати 
Окаймить — обвестй, облямувати 
Окакаться — обкакатцся, обкаляуися 
Окалічить, ся — покалічити, скалічити, ся 
Окалина — жужелиця, цй/здра , 
Окаменілость — скаменілість, скам’яні¬ 

лість, костюк; ока,менйзна ( 
Окаменілий — скам’янілий, закам’янілий 
Окаменіть — закам’яніти, скам’яніти 
Оканчив^ть, окончить, ся — кінчати, ся, 

закінчувати, скінчйти, докінчати, 
докінчйти, закінчити, викінчити, 
ся, (косовицю) — обкоситися, (мо¬ 
лотьбу) — обмолотйтися, (оранку) — 
об’оратися, (помел) — обмолотися, 
(сійоу) — обсіятися, (ярмарок) — пе- 
реярмаркувати, (про що лихе)—пе¬ 
рекоїтися 

Окапать — обкапати 
Окармливать, окормить — обгодовувати, 

обгодувати 
Окарнать — обчикрйжити 
Окатьівать, тать — обкочувати, обкотйти 
Окатить, ся — обілляти, ся, люнути (на 

кого) 
Окашивать, окосить, ся — обкосювати, об- 

косйти, ся 
Окаянникь, ца — окаянець, окаянниця 
Окаянний — клятий, окаянний, неприкая¬ 

ний 
Океанскій — океанський, окіянський 
Океань — океан, окіян 
Окинуть глазами — скйнути, окинути оком, 

очима,озирнути 
Окисаніе — кйснення, окисання 
Окисать, окиснуть — кйс/іути, скисати, 

скйснути, проквасніти, прокваси¬ 
тись 

Окисель — окис, оквас 
Окислить, окислять, ся — окйслиуи, оки¬ 

сляти, ся, кваснути, поквасніти 
Окисленіе — окйснення, окваснення 
Окислитель — окислйтель, оквасник, оква- 

сень 
Окись — окис 
Окладистьій — розложистий, широкий 
Окладной — 1) шатний; 2) окладний 
Окладь — 1) шата, (частіше мн.) — шати, 

оправа; 2) оклад 
Оклевать, оклевьівать — обклювати, об¬ 

дзьобати, обкльовувати, обдзьо¬ 
бувати 

Оклеветать, оклеветьівать — оббрехати, 
наклрпати, набрехати (на кого), 
оббріхувати, клепати (на кого) 

Оклейка — обклеїння 
Оклейщикь — клеїльник 
Оклеивать, оклеить— обклеювати, обклеїти 
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Окликать, окликнуть — 1) окликати, оклй- 
кувати, окликнути; 2) гукати (на 
кого) 

Окликь — оклик, гукання 
Око — око 
Окио, ОКОИ1КО, окошечко — вікно, (здр.) — 

віконце, віконечко, (поб.) — вікнйще, 
(кругле, напр. в церкві) — оболонка 

Оковать, оковьівать — окувати, обкувати, 
окути, о(б)кбвувати. — Окованньїй — 
о(о)кбваний, окутий 

Оковка — обковування, окуття 
Оковьі — 1) кайдани, залізо, пута; 2) не¬ 

воля, ярмо, кормига 
Околачиваться — байдики бити, байдику¬ 

вати, вештатися 
Околдованіе — зачарування 
Околдовать, околдовьівать — зачарувати, 

зачаровувати 
Околесить — обкружляти, об’їздити, виїз¬ 

дити 
Околесица, околесная — банелюки, бредня, 

теревені 
Околица —• 1) околиця, околбтиця; 2) об’їзд, 

об’їздка, манівець. — 1>хать околицею 
— кодувати, їхати манівцями в 
об’їзд, в бб’їздку; 3) царина, діль¬ 
ниці , 

Околичность — 1) околиця; 2) підхідці 
Околичний — околишній 
Около — 1) наоколо, навколо, над’окбла, 

округи; 2 коло, біля, побіля, край, 
обік, побік; 3) коло, трохи, мало не, 
слине 

Околоплодникь (бот.) — насінник ! 
Околополюсньїй (астр.) — підбігунбвий 
Околосердіе (анат.) — осердя, осереддя 
Околотіть — убоїсько 
Околотокь — околбток, околбтиця, куток, 

кут 
Околоточньїй — квартальний, кутовий 
Околоустіе (бот.) — обережжа, колоустя, 

Регізіотішп 
Околпачить — обдурити, пошити у дурні, 

підвести під дурного хату 
Околь, окольїшь, окольїшекь — околиця, 

ОКОЛЛЯ ( ' 

Окольньїй — околишній, сусідній, суміжний 
Окольньїе пути — манівці 
Околіватиоколіть — 1) здихати, здохнути, 

одубіти, д^ба,дати; 2) крижніти, 
клякнути, дубіти, заклякнути, за¬ 
дубіти, одубти 

Окомелокь —деркач, дря(а)пак, дря(а)пач 
Оконечность — кінцівка, кінець, край, рі¬ 

жок 
Оконница — рама,варцаби 
Оконньїй — віконній, вікняний, вікбнешний. 

— Оконное стекло — шибка. — 
Оконньїй косякь — лутка 

Оконоііатить — обпаклювати, обшпаклю- 
вати 

Оконфузить, ся — завдати сорому, осоро¬ 
мити, засоромити, ся , , 

Окончаніе — закінчення, докінчення, скін¬ 
чення, приконечча, прйконець. — Предь 
окончаніемь — наприкінці, напри- 
конеччі, перед кінцем 

Окончательньїй, но — остаточний, конеч¬ 
ний но, вкінець, украй, до краю, до 
останку , 

Оконченность — вйкінченість, закінченість 
Окончина — ляда 
Окопникь, рос. ЗушрЬуІит оГПсіпаїе Ь. — 

жйвокіст, живокість, правокіст, ко¬ 
стелом, воловий язик 

Окопь — окіп, вал, шанець 
Окорачивать — у(в)корбчувати, у(в)коро- 

тйти 
Окореніть — вкоренйтися 
Окорокь — шйнка, окіст, півть 
Окоростіть — закорбстявіти 
Оносматіть — закошлатіти. кудлатим, па¬ 

тлатим зробйтись, заволохатіти, 
Окостенівать, окостеніть — 1) костеніти, 

закостеніти; 2) клякнути, закляк¬ 
нути ( 

Окостеніиіе — закостеніння 
Окостенілость — закостенілість, костюк 
Окостокь — окіст, бкісток 
Окоченіть — задубіти, одубти, закляк¬ 

лу)™ 
Окоченьлость — закляклість ( 
Окоченільїй — закляклий, задубілий 
Окошуриться — окошйтися ( 
Окраивать, окроить — обкраювати, обрізу¬ 

вати, обтинати, обкраяти обрізати, 
обтяти 

Окраина — край, околиця, беріг 
Окрапьівать, окрапать — кропити, покро- 

пйти 
Окрасить, окрашиватц ся — обкрасити, по¬ 

красити, пофарбувати, обмалювати, 
(червоним обчервбнити, почерво¬ 
нити, (синім) — посинйти, (жовтим) 
— пожовтйти і т. д., красити, об¬ 
кришувати, обмальовувати, черво¬ 
нити, синйти, жовтйти, ся і т. д. 

Окраска — фарбування, обмальовування, 
пофарбування, помалювання, окра¬ 
са, покраса, намаст , 

Окрестить, ся — 1) охрестйти, у віру, у 
хрест увестй; 2) вйхрестити (бага¬ 
тьох) — поохрещувати, повихрещу- 
вати , 

Окрестность — околиця, окш, окбдія, округа 
Окрестньїй — окблиш(ч)ній, окільнии 
Окресть — навколо, наоколо, округй, нав- 

кругй 
Окрещенньїй — 1) охрещений; 2) вйхреще- 

ний, вйхрест , 
Окривить, окривдять — осліпйти, осліплю¬ 

вати (на оцно око) , 
Окривіть — осліпнути, скалічіти на одно 

око, однооким стати. — Окривільїй 
— одноокий 

Окрикивать, окрикнуть — погукувати, по- 
грймувати, нагукати, нагрймати 

Окрикь — гукання, грймання, оклик 
Окристаллизовать, ся — окришталювати, ся 
Окритиковать — скритикувати, осудйти, 

ославити, обцирклювати 
Окровавить, окровавлять, ся — окрівавити, 

закрівавити, скрівавити, ся, заю- 
шйтися. — Окровавленньїй — окрівав- 
лений, закрівавленйн, скрівавлений 
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Окропить, окроплять — обкропйти, оббриз¬ 
кати, покропити, обкропляти, об¬ 
бризкувати 

Окронленіе — покроплення 
Окрошка — холодник (страва) 
Округлить, округлять—викруглити, обкру г- 

лйти, викружляти, кругляти, ви¬ 
кругляти, викружлювати, круглй- 
ти, обкруглювати, обкругляти. ■— Округ- 
ленньїй — обкруглений, вйкруг- 
лений 

Округленіе — закруглення 
Округлость — округлість, круглість 
Округлий — округлий, круглястий 
Округь — округа, околиця 
Окружать, окружить — обкружувати, оточу¬ 

вати, оокружйти, оточйти, обара- 
нити 

Окружіе — окружжа,, обід 
Окружность— 1) обвід (р. обводу), окруж¬ 

ність, коло, обід; 2) округа, кру- 
жина 

Окружний — окружнйй 
Окрилять, окрилить — окриляти, окрйлю- 

вати, окрилйти 
Окриситься — вйз(р)віритися„ наїжитися 
Окріпльїй — стверділий, зміцнілий, стужа¬ 

вілий , ' 

Окріпнуть — 1) покріпшати, поміцнішати 
зміцніти, подужчати, затужавіти, 
затверднути; 2) поздоровшати; від- 
черствіти 

Октябрь — жовтень, октябрь 
Октябрскій — жовтневий 
Окулировать — очкувати 
Окулировка — очкування 
Окулисть — окуліст, очний лікарь 
Окунаніе — окунання 
Окунуть, окунивать, ся — занурйти, зану¬ 

рювати, окунути, окунати, ся 
Окунь, окунекь, риба Регса Лиуіаііііз — 

окунь, окуньчик 
Окупиться — викупитися, одкупйтися, оку¬ 

питися, оплатйтися 
Окупь — вйкуп, викупне, окуп 
Окуривать, окурить, ся — обкурювати, під¬ 

курювати, обкурйти, підкурйти, ся 
Окурка — обкурювання, підкурювання 
Окурокь — недокур, недокурок 
Окусать, -сьівать — обкусати, обкусювати 
Окутать, окутьівать — обкутати, затушку¬ 

вати, обкутувати, затушковувати 
Окутка — кутання, обкутування, тушку¬ 

вання 
Окучить, окучивать — обсапати, сапати, об¬ 

сапувати; підгорнути, підгортати 
Окучникь — сапа, сапка 
Оладья — оладка 
Олеандрь (росл.) — олеандер, Иегіит оіе- 

апсіег , , 
Оледеніть — закрижніти, зледеніти,, зле- 

діти. — Обледенілий — закрижнілий, 
зледенілий , 

Оледенініе — зледеніння, окрйження 
Оленица — олениця, Сегуиз еІарЬиз Геш. 
Оленина — оленйна 
Оленій — оленячий 
Олень, Сегуиз еІарЬиз, С. ТагашЗиз — 

олень, єлень 
Олень летучій, ком. ЗсагаЬаеиз сегуиз — ро¬ 

гач, рогаль, розсохач, щипун, жук- 
олень 

Олешникь, олешнякь — вільшнйк, (здр.) — 
вільшничбк, вільшйна 

Оливка — маслйнка 
Оливковий — олйвковий, оливчаний 
Оливковое масло — олйва 
Оливньїй — рлйвний 
Олифа — олія (на краски), покіст 
Олицетвореніе — в’осбблення, в’особлення 
Олицетворять, олицетворить — в(у)особлю- 

вати, в(у)особляти, в(у)орооити 
Олово, Зіаппиш — оливо, ц(и)ша, цінь 
Оловянний — олив’яний, ці(и)новий, ціно¬ 

ваний 
Олуховатьій — йолопуватий 
Олухь — йолоп, бевз , 
Ольха, рос. Аіпиз — вільха, вільшйна 
Ольховина — вільшйна, вільшйнка 
Ольховникь — олішняк, вільшнйк, віль¬ 

шйна 
Ольховьій-ВІЛЬХОВИЙ ' 

Ольшанка, пт. Моїасіїїа — трясйхвістка 
Омачивать, омочить — вмочувати, вмочйти, 

замочйти 
Омегь (рос.) — 1) Сопіит тасиїаіит 1— 

блекота, сйкавка, свистуля, вомйга; 
2) Сісиїа уігоза Ь. — бех, віха 

Омела, рос. Уізсит аІЬит Ь. — омела, іме- 
ла, вймела, йвілга, шульга 

Омерзительность — огйдність, мерзотність 
Омерзительньїй — огйдний, мерзений, 

мерзотниі), гидотний, гйдостний, 
мерзос(ь)вітнйй 

Омерзініе — огйда, огидь, огйдливість, 
брйдкість 

Омерзіть — огйднути, згйдитись, остогй- 
діти , 

Омертвілий — замерлий, змертвілий 
Омертвініе — змертвіння , 
Омертвіть — замерти, примерти, змертвіти 
Ометь — стйрта 
Ометьівать, ометать — обкидати, обкйдати 
Омовеніе — обмивання , 
Омрачеуіе — охмарення, затьміння, за¬ 

сліплення, туман 
Омрачать, омрачить, ся — затемрювати, ся, 

охмарювати, ся, затемрити, затьмй- 
ти, ся, охмарити, ся 

Омуть — круча, прірва, яма, болото. — Вь 
тихомь омуті черти водятея — тйха 
вода берегй ломить 

Омивать, омить, ся — обмивати, обмйти, 
ся 

Онагрь — осел дйкий, онаг,р 
Онанизмь — малафія, онанізм. — Онаниз- 

момь заюшаться — малафію трусй- 
ти, ґляг виганяти ( , 

Онанисть — трусій, солодій, онаніст 
Онь, она, оно — він, вона, воно 
Онімілий — занімілий 
Онімініе — заніміння , 
Онімечувать, онімечуть, ся — знімчувати, 

значити, обнімчити, онімечити, 
понімчити,(ся г , 

Оніміть — оніміти, заніміти, поніміти 
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Опавшій — опалий 
Опадать, онасть — 1) опадати, обсипатися, 

облітати, обпадати, опасти, обсипа¬ 
тися, облетіти; 2) спадати, стухати, 
тухнути,стухнути, одтухнути 

Онаденіе — обпадання, спадання, стухання 
Опаздьівдть, оиоздать — опізнюватися, 

запізнюватися, припізнятися (тро¬ 
хи), опізнитися, спізнитися, запіз¬ 
нитися 

Опаивать, ить — обпоювати, обпоїти 
Опала — гнів, немйлость, неласка 
Опалзьівать, оползти — Цоблазити, обліз¬ 

ти; 2) осідати, осісти, сповзати, 
сповзти 

Опалить, опалять, ся — опалити, опаляти, 
упекти, упікати; осмалити, осмалю¬ 
вати, ся 

Опальїваї ь, ополоть — обполювати, обполо¬ 
ти 

Опаль — падалиця , 
Опальньїй — в немилості, підгнівний, за¬ 

недбаний, занехаяний 
Опара — розчина 
Оііаршивьть — спаршйвіти, зшолудйвіти 
Опасаться — побоюватися, потерпати, ля¬ 

катися 
Опасепіе— побоювання, потерпання; обач¬ 

ність, обережність 
Опасливьій — боязькйй, обережний, бере¬ 

жений 
Опасность — небезпека, небезпечність 
Опасньїй, но — небезпеш(ч)ний, но, непев¬ 

ний, но, боязно , 
Опахало — опахало, віяло, вахляр 
Опахивать, опахать — об’орювати, об’орати 
Онахивать, опахнуть, ся — 1) обмахувати, 

ся, обмахнути, ся; 2) обмітати, об- 
местй 

Опашка, «на опашку» — наопашки, набпаш 
Оиачкать — закаляти, забруднйти, зама¬ 

стити 
Опекунь, онекунша — опікун, ка 
Опека — опіка 
Опекуиствовать (надь кімь) — опікувати¬ 

ся (ким) 
Опеленать — оповйти, сповйти, повйти 
Опенокь, (мн.) опенки, гриб А§агісиз Гга- 

§і1із Регз. — опеньки, А. теїіеиз УаЬІ. 
— опеньок, опеньки 

Опепелить — спопелйти 
Опереживать, онередить — випережати, по- 

пережйти, вйпередити, попередйти 
Опереться, опираться — спертися, опертися, 

обпертися, спиратися, обпиратися 
Опериться — вбитись в колодочкй, в пір’я, 

обростй пір’ям 
Оиечаливать, опечалить, ся — засмучува¬ 

ти, ся, завдавати смутку, смутніти, 
засмурйти, ся, завдати смутку, по¬ 
смутніти 

Опечатать — обпечатати, обпечатувати 
Оиечатка — друкарська помилка 
Опечина — печйна 
Оиечь — опекти 
Опивало, опивальшикь — обпивайло 
Опивать, опит ь—■ обпивати, обпйти 
Ониваться, опиться — обпиватися, обпйтися 

Оливки — недопитки 
Опиливать, опилить, ся — обпйлювати, об¬ 

пиляти, ся 
Опилка — обпйлювання 
Опилки — трйна, (мн.) — трйни, тйрса, тер- 

туха, різь, (від заліза) — цйндра 
Оиилокь — відпйлок 
Описаніе — опис 
Описательньїй — описовий 
Описатель — опйсувач 
Описать, описьівать — 1) описати, списати, 

обписати, опйсувати і т. д.; 2) по¬ 
цінувати, цінувати 

Описка — обпйска, пбмйлка, огріх 
Опись — спис, спйсок ( 
Опій, Оріит — опій, сонне зілля, макове мо¬ 

локо 
Оплакивать, оплакать — обплакувати, об- 

плакати, обголосйти, обтужйти 
Опламеніть — спалахнути, обнятись по¬ 

лум’ям 
Оплата — оплат, ка, вйплат, ка, сплачу¬ 

вання 
Оплатить, оплачивать — оплатйти, вйпла- 

тити, сплатйти, оплачувати і т. д. 
Оплевать, оплевьівать—обплювати, обпльо¬ 

вувати 
Оплескать, оплескивать, ся — оббрйзкати, 

обплескати, обхлюпати, ообрйзку- 
вати, обпліскувати, обхлюпувати, ся 

Оплесть, оплетать — обплестй, обплітати 
Оплеуха, оплеушина — ляпас, ляпанець, 

лящ, мордач 
Онлечникь, оплечье — полйк, роликй 
Оплодотвореніе — заплід, запліднення 
Оплодотворить, -рять, ся — заплодйти, 

запліднйти, заплідняти,,ся 
Оплодотворительньїй — заплідний 
Оплоть — опора, захист, підпертя 
Оилошать — схибйти, змилйти, змикйтити 
Оплошность—помилка, змйлка; недбалість; 

необачність 
Оплошньїй — мильний; недбалий, необач¬ 

ний, неуважний 
Опливать, опльїть — 1) обпливати, обплив- 

тй; 2) обтікати, обтектй 
Оплісневільїй — зац(ь)вілий 
Оплісневіть — зац(в)істй 
Оплішивільїй — плішйвий, голомшйвий, 

голомозий, шолудйвий 
Оплішивіть — вйлисіти, зшолудйвіти 
Оповістить — оповістити, зповістйти, об- 

вістйти ( , 
Оповіщеиіе — оповістка, оповіщення 
Опоганивать, опоганить, ся — обпоганюва- 

ти, обпоганити, ся 
Опоекь — опойок, тдбелок, д. Кожа 
Опоздальїй — зарізнілий, спізнілий 
Опозданіе — запізнення, спізнення 
Опоздать — запізнитись, спізнйтись 
Опознавать, опознать — пізнавати, пізнати, 

роспізнавати, роспізнати 
Опознаваться — помилятися 
Опозоривать, опозорить — осоромлювати, 

ганьбйти, ославляти, осоромити, 
зганьбйти, знеславити, ославити 

Опойковий — габелковий 
Ополаскивать, ополоснуть—обполіскувати, 
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обполоскати 
Оползень — сповзина, зрушина 
Ополовня — полівнйк 
Ополчать, ополчіп ь, ся — узброювати, ся, 

повставати, ставати до зброї, узбрб- 
їти, ся, повстати, до зброї стати 

Онолченіе — узброїння, озброіння, рушення 
Опомелокь — драпак, деркач 
Опомелье — помелйще 
Ополячить, ся — сполячити, обляшити, по- 

ляшити, ся 
Опомниться — опам’ятатися, схаменутися, 

стямитися, отямитися, очуматися, 
прочуматися 

Опора — 1) підпора, тверджа; 2) оборона, 
заслона 

Опорний — підпорний, опорний 
Опоражнивать, опорожнить, ся — спорож¬ 

няти, випорожняти, випорожнювати, 
спорожнити, ся і т. д. 

Опорочивать, опорочить — ганити, ганьбити, 
обганити, зганьбити, обхаяти, об¬ 
гудити, ославити 

Онороченіе — ганьба, огудження 
Опорь, у виразі: во весь опорь — навза¬ 

води, скільки духу, чим дуж(ч) 
Опорки — шкураття, шкарбуни 
Опостьільїй — обридлий, огидлий, осоруж¬ 

ний, рстогидлий; остобісілий, осто¬ 
чортілий 

Опостьільть — обриднути, огиднути, осору¬ 
житись,, остогйднухи, остогйдіти; 
остобісіти, осточортіти 

Опохмелиться, опохмеляться — похмелйтися, 
похмелятися , 

Опочивальня — спочивальня, покій 
Опочивать, опочить — спочивати, спочйти, 

відпочивати, відпочйтн 
Опоясать, опоясьівать, ся — підперезати, 

оперезати, ся, підперізувати, опері¬ 
зувати, ся, опасувати, ся 

Опояска, опоясочка — оперезання, поясок, 
пасок і 

Опоясьіваніе —підперізування 
Оправа — оправа 
Оправданіе — оправдання, вйправдання, 

уневйннення 
Оправдать, онравдьівать, ся — 1) оправ- 

дйти, вйправдити, ся, справдува¬ 
тися, оправдувати, виправдувати, 
ся, справдовуватися; 2) справдйти, 
ся, ствержати, ся 

Онравдательньїй — стверджуючий, виправ¬ 
дуючий 

Оправить, оправлять, ся — 1) поправити, 
поправляти, ся; 2) оправити, випра¬ 
вити, оправляти, в(у)правляти; 3) вй- 
ходитися, вйчуняти; 4) підживйтися, 
підживляти, ся 

Онрашивать, онросіп ь—обпйтувати, опйту- 
вати, поспйтувати, обпитати, опи¬ 
тати 

Огіреділеніе— 1) означення, визначення, 
окреслення; 2) постанова, вйрок, 
прйсуд, рішенець; 3) призначення, 
настанова (на уряд) 

Опреділенность — певність, виразність, 
вйзначеність 

Опреділенньїй — 1) певний, виразний, вй- 
значений; 2) призначений 

Опреділительньш — означальний, визна¬ 
чаючий 

Опреділять, опреділить, ся — 1) означати, 
визначати, означити, вйзначити, ся; 
2) постановляти, призначати, поста- 
новйти (рішенець, вирок), призна¬ 
чити (кару), вйректи, рішйти; 3) на¬ 
становляти, наставляти, настановй- 
ти, наставити; 4) призначати, визна¬ 
чати, призначити, вйзначити 

Опричь — опріч, окрім 
Опровсргать, онровергнуть— 1) перевертати, 

перекидати, перевернути, перекй- 
нути; відпирати, відперти, збивати, 
збйти; 2) спростовувати, спросту¬ 
вати (якої-небуд> чутки) 

Опроверженіе — відпір, збиття, спросту¬ 
вання (якої-небудь чутки) 

Опрокидивать, опрокиїїуть, ся—перекидати, 
перевертати, вивертати, валйти, 
звалювати, перекйнути, переверну¬ 
ти, звалйти, ізвалйти, повалйти, ся 

Опрокидь, у виразі: опрокидью — пере¬ 
кидьки, перевертом, до горй ногами, 
шкереберть 

Опрометчивьш, во— необачний, нерозваж¬ 
ний, но, нерозсудливий, 

Опрометью — прожогом, стрімголов 
Опрось — опит, обпйтування 
Опростоволоситься — опростоволоситись 
Опротивіть — обрйднути, огйднути, осору¬ 

житися, опрйкритися, остогйднути 
Опрощать, опростить, ся — опрощувати, 

опростити, ся 
Опрьіскивать, опрьіскать, опрьіснуть, ся — 

обрйзкувати, обрйзкати, побрйзка- 
ти, ся 

Опрівать, опріть — запрівати, запріти 
Опріснокь — маца(я), опріснок 
Опрядки — клочча 
Опоясть — вйпрясти 
Опрятность — чепурність охайність 
Опрятньїй, но — чепурнйй, но, чепурун, ха, 

охайний,охаиливий 
Оптика — оптика 
Оптикь — оптик 
Оптическій — оптйчний 
Оптовой, оптомь — гуртовйй, гуртом, на- 

гурт 
Оптовщикь — гуртівнйк 
Опубликовать — оголосйти, оповістйти, 

ознаймувати 
Опускь — спуск, спуст 
Опускать, опустить, ся — 1) спускати, опу¬ 

скати, спустйти, опустйти, ся; пада¬ 
ти, впасти; 2) впускати, випускати, 
впустйти, вйпустити; 3) попускати, 
-стйти (струну); 4) пропускати, -ста¬ 
ти; 5) опускатися, підупадати, опу- 
стйтися, підупасти. — Опустить голо¬ 
ву — похнюпитись, понурити голо¬ 
ву, похилйтися 

Опустошать, опустошнть, ся — пустошити, 
спустошати, випустошати, плюн¬ 
друвати, жакувати, спустошити, 
сплюндрувати, поплюндрувати, по- 
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жакувати. — Опустошенньш—спусто¬ 
шений, сплюндрований 

Опустошеніе — спустошення, сплюндру¬ 
вання 

Онустошитель, ница — опустошйтель, ка 
Опустошительньїй — спустошаючий, плюн¬ 

друючий, СПУСТОШЛИВИЙ , 

Опустівать, опустіть — пустіти, спустітір 
спусткувати. —Опустільїй — спусті¬ 
лий, (хата)— пустку 

Опустініе — пустка, спустіння. — Мерзость 
опустілий — гидота спустіння 

Опутьівать, опутать, ся — обплутувати, 
обплутати, ся, обплетати, ся 

Опухать, опухнуть — пухнути, спухнути, 
пухти, спухти, обпухати, обпухнути 

Опухльїй — спухлий 
Опухоль — опух, пухлина, пухлятина, рос- 

пух, (дифтеритний)—обклад, обклад¬ 
ки, ґулі, завалки, (у корів, на вій¬ 
ні) — осбвище 

Опушать, опушить—облямовувати, обляму¬ 
вати (хутром); ся — обростати, об¬ 
рости пухом ( 

Опушка — 1) облямівка, лямівка/в одежі); 
2) узлісся, узлісок, прилісся, під¬ 
лісся, залісок. — На опушкі ліса — 
на узліссі, край лісу 

Опущеніе — опуск, спуск, опускання, спу¬ 
скання; недбальство , 

Опьітность — дос(ь)відченість, дос(ь)вщ- 
чення , 

Опьітньїй — дос(ь)відчений, дос(ь)віднйй 
Оиьіть — дос(ь)від, експеримент, спроба, 

спробунок. — Вь виді опьіта — на 
спробу. — По собственному опьіту — 
з власного дос(ь)віду 

Опьянільїй — сп’янілий, підпилий 
Опьянініе — підпйток, сп’ярілість 
Опьян&вать,, опьяніть — п’яніти, впиватися, 

сп’яніти, впгітися, підпйти 
Оньянять — п'янйти 
Опьяняіощій — п’яцкйй, п’янкуватий 
Онішить,— 1) опішіти; 2) змішатися, ото¬ 

ропіти 
Опять — знов, знову, уп’ять 
Оракуль — оракул, вирочня 
Оранжевий — жовтогарячий, жовтожар 
Оранжерейний — теплйшний, парниковий 
Оранжерея — теплйця, парнйк 
Ораторь — оратор, красномовець, речнйк 
Ораторія (муз.) — оратбріум 
Ораторскій — ораторський, красномбв- 

ський 
Орать — галасувати, репетувати, горлати, 

ґвалтувати 
Органнзаторь — впорядник, організатор 
Організація — організація 
Организмь — організм 
Организовать — організувати 
Органическій — органічний І 

Органирть, органщикь — органістий, орга¬ 
ніста 

Органь — орган. — Органи чувствь — орга¬ 
ни почуття, почувань. — Половой 
органь — природярння, природжен¬ 
ій (жіноче і чоловіче) 

Орг&нь — органи, орган 

Оргія — гульня, оргія 
Орда — орда 
Ордень — орден 
Ордерь — ордер 
Ординарний — звичайний, ординарний 
Орель, пт. Аииііа — орел, (самйця) —ррлйця 
Оригиналь — 1) оригінал, перротвір, пер- 

вопис; 2) чудасій, чудасійник, шту¬ 
кар^) 

Оригинальньїй — 1) рригінальний, первотвор- 
ний; 2) чудасіиний, штукарський 

Оріентироваться — орієнтуватися І 

Оріонь, Оекіігп Огіоп — косарі, чепіга 
Оркестрь — оркестр(а) 
Орленокь — орля, орлйтко 
Орлики,р)ос. Аяиііе^іа — орлики 
Орлиний — орловий, орлйчий, орлйн(и)ій 
Орлица — орлйця 
Орличникь, рос. РгеІгІБ аяиіііпа Ь. —папо¬ 

роть 
Орнаментнровать — орнаментувати 
Орнамекть — орнамент ( 
Оробихець, рос. ТурЬа Ь. —,рогіз, палки. 

Т. ап§и$ІіГе1іа Ь. — рогіз, кіях, кіяхй, 
кіяшок, султанчики 

Оробіть — сторопіти, вжахнутися, зляка¬ 
тися, пристрашйтися 

Оросить, орошать — зросйти, зрошати, 
зрошувати 

Орошеиіе — зрошення, зрошування 
Орудіе — 1) знаряддя, ст|>умент, начйння, 

справйлля, пристрій; 2) гармата 
Оружейникь — зброяр, збройовник 
Оружейньїй — збройовнии 
Оружейная — збройнйця, збройовня 
Оруженосець — джура, чура 
Оружіе — зброя, броня, бронь. — Положить 

оружіе — здати зброю. — Сь оружіемь 
вь рукахь — збройно, оружно, — 
Поднять оружіе — взятись за зброю, 
до зброї ст^ти 

Оріховьій — горіховий, ліс^овий 
Оріхь, орішекь, Иих — горіх, (порожній) 

— свистун, (подвійний) — спориш, 
близнюки, (що випав з лушпини) — 
вйлущок, дусканрць, лусканчик 

Орішина — горіх, горнрина, ліщина 
Орішникь — ліщина, ліска 
Орішки рернильньїе — дубові яблучка, 

гррішки 
Орфогмфичеекій — правописний, ортогра- 

фічний 
Орфографія — правопис, ортоґрафія ( 
Оса, ком. Уехра — оса, (р. від. мн.) — віс 
Осада — облога, облягання 
Осадить, осаждать — обложити, облягти, 

обступити, облягати, обкладати, об¬ 
ступати; ся—в облозі бути.—Осажден- 
ньій — обложенець, обложений 

Осадить, осаживать, ся — 1) збити, збива¬ 
ти, спинити, спиняти; 2) посунути, 
посувати, ся; 3) осідати; 4) носа, 
втерти, пихи збити 

Осадка — спин, припйн; осідання, бсід, 
осідок; (хем.) — осад 

Осадньїй—обложний, облоговий.—Осадіюе 
положеніе — стан обложний, стан 
облоги 
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Осадокь — фус, фуси, гуща; осад; опад; 
(після зоління) — визол. — Осадки 
атмосферическіе — опади 

Осадочний — осадовий 
Осадочний породи — осадові поклади 
Осалдачиваться — обмоскалитися 
Осанистий — ставний, поставний, постат- 

нйй 
Осанка — постава, постать 
Осванваться, освояться — призвичаювати¬ 

ся, призвичаїтися, освійчитися, 
обсвоюватися, обсвоїтися, вбути,ся 

Освидітельствовать — оглянути, оглядіти, 
ос(ь)відувати 

Освидітсльствованіе — огляд, ос(ь)відуван- 
ня 

Освистивать, освистать — обсвистувати, 
обсвисті(а)ти 

Освободитель, ница — визволитель, ка, зба- 
вйтель, ка 

Освободительний — визвольний 
Освободить, освобождать, ся — 1) вйзволи- 

ти, збавити, визволяти, збавляти, 
ся; 2) увільнйти (від плати). — Осво¬ 
бодить оть залога — вйкупити з за¬ 
стави 

Освобожд^ніе — 1) вйзвіл, визволення; 
2) увільнення 

Освідомить, освідомлять — ос(ь)відоми- 
ти, ос(ь)віломляти , 

Освідомиться, повідомляться — довідати¬ 
ся, ос(ь)відч^тися, розвідатися, ді¬ 
знатися, довідуватися і т. д. 

ОсвЬдо;иленіе — 1) дізнання, дознання, роз¬ 
відування; 2) ос(ь)відомлення, ін¬ 
формація ( 

Освіжать, жить, ся — ос(ь)віжувати, ос(ь)ві- 
жйти, ся 

Освіжевать.— обілувати 
Освітить. 9свіщать, ся — ос(ь)вітйти, 

ос(ь)вітлювати, ся, осяяти, осіяти, 
осявати 

Освітительньїй — ос(^>)вітляючий ( 
Освіщеніе— 1) ос(ь^вітлення, ос(ь)вітлю- 

вання; 2) с(ь)вітло 
Осьвятить, освящать, ся — ос(ь)в’ятйти, 

пос(ь)в’ятйти, с(ь)в’ятйти, ос(ь)в’я- 
щатн, пос(ь)в’ячувати, ся. — Освящен- 
ньій, ое — с(ь)в’ячений, с(ь)в’ячене, 
с(ь)в’яченйна 

Освященіе—с(ь)в’ячення, ос(ь)в’ячення, (во¬ 
ди) — водос(ь)в’яття, (на Ордані) — 
водбхреща 

Осевой — осьовий 
Оселина — підтока (у возі) , 
Оселокь — брус, брусок, гострільник 
Оселочньїй — брусковйй 
Осель, Е9ииз азіпиз — осел, віслюк 
Осеневать — рсінювати 
Осенній — осінній 
Осень — рсінь. — Начинается осень — 

осеніє. — Осенью — в’осені) 
Осердить, ся — розсердити, розгнівати, ся 
Осеребрить, осеребрять, ся — посеребрйти, 

посрібнйти, посріблйти, серебрйти, 
срібнйти, сріблйти 

Осетрина — осятрйна 
Осетрі, риба Ассірепзег зіигіо — осятер, 

^ І-2ЇК 

(самець) — спичак, (самиця) — каш- 
нйця 

Осетрій, осетровий — осятровий 
Осетринньїй — осятрйновий 
Осиливать, осилить — перемагати, посіда¬ 

ти, гору,брати, реремогтй, подужа¬ 
ти, ЗД0Л1ТИ, посісти, посиліти, гору 
взяти, осилкувати 

Осина, рос. Рориіиз Тгешиїа Ь. — осйка, 
осйчина 

Осинникь — осйчина, осичняк 
Осиновикь, гриб Воіеіиз аигапііасиз — д. 

Грибі, В. зсаЬег Виїї. 
Осиновьій — осйковий 
Осиньїй, осій — осйний, осячий 
Осипать, осипнуть — сйпнути, хрйпнути, 

осйпнути, охрйпнути 
Осйплость — сипота, хрйпка 
Осипльїй — сйплий, хрйплий 
Осиротить — посиротй^и, осиротйтц 
Осиротілий — осиротілий, засиротілий, 

засирочений , 
Осиротіть — осиротіти, осиротйтися, по¬ 

сиротіти, засиротіти 
Осіявать, осіять — осявати, осяяти, осіяти 
Оскабливать—обстругувати, обшкрябува¬ 

ти, обскрібати 
Оскаливать, оскалить, ся — вискалювати, 

вискіряти, ся, вйскалити, вйскірити, 
вишкіряти, вйшкірити, ся 

Оскалина — скал^бина, шкалубина, зашка- 
лубина,скалина 

Оскандалиться — оскандалитися, осоро¬ 
митися 

Оскверненіе — поганення, паскудження, 
зневага, безчестя 

Осквернять, осквернить—опоганювати, об- 
поганювати, обпаскуджувати, опога¬ 
нити, опаскудити, оскверняти, осквер- 
нйти 

Осклабляться, осклабиться — ус(ь)міхатися, 
вискірятися, ус(ь)міхнутися, вйркі- 
рйтися, о(ш)скірятися, о(ш)скіри- 
тися , 

Осколокь — скалка, тріска, відломок (бом¬ 
би), (від скла, посуди то-що) — 
склянка, черепок 

Оскомина — оскома 
Оскопленіе — валашання, холощення, за¬ 

вертання (бугаїв), харашання 
Оскопитель — валашал, холощій, завертай- 

ло (що завертає бугаїв) 
Оскоплять, оскопить— валашати, холощй- 

ти, холостйти, вихолощувати, лег¬ 
шати, легчйти, харашати, заверта¬ 
ти, закручувати, скопйти, каплу- 
нити (півнів), вивалашати, вйхоло- 
стити 1 т. д. 

Оскорбитель, ница — оскорбник, ця, напа¬ 
сник, ця 

Оскорбительньїй, но,— образлйвий, во, ураз- 
лйвий,вразливий 

Оскорбленіе — образа, ураза, зневага 
Оскорблять, оскорбить, ся — ображати, ура¬ 

жати, образйти, у(в)разити, ся, зне¬ 
важати, зневажити 

Оскоромить, ся — поскоромити, ся 
Оскребать, оскресть — обшкрябувати, об- 
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шкрябати 
Оскребокь, «скребки — поскрібок, вйскрібок, 

поскрібки, вискрібки, вйшкрябки 
Оскудівать, оскудіть— 1) убожіти, з’убб- 

жіти, знйщуватися, знйщитися; 
• 2) вичерпуватися, вйчерпатися; 3) ви¬ 
снажуватися, вйснажитися, висйлю- 
ватися, вйсилитися 

Оскудініе — з’уббжіння, знйщення, вйси- 
лення, вичерпання, вйснаження; 
скудота, уббзство 

Ослабить, ослаблять, ,ся — ослабити, посла¬ 
бляти, ся, слабішати, слабшати ( 

О слабішать, ослабіть, ослабнуть —слабіти, 
слабішати, слабшати, ослабіти, 
ослабнути, ослабти, (в здоровлю, в 
силах) — охлянути, охлясти, охляти, 
(про мороз) — пересістися ' 

Ослабленіе — ослаблення, попуск, пільга 
Ославлять, ославить — ославляти, ославити 
Осленокь — осля, осленя, -тко 
Ослизнуть — ослизнути, поснядіти 
Ослина — ослиця 
Ословь — ослиний, ослячий, віслючий 
Ослушаніе — неслухнянство, непослух 
Ослушиваться, ослушаться — неслухатися, 

недослухатися 
Ослушливьін, ослушникь — неслухняний, 

неслух 
Осльїшка — недослух 
Осльїшаться — недочути 
Осліпительность — сліпучість 
Осліпительньїй — сліпуций 
Осліпленіе — осліп, осліплення 
Осліплять, ОСЛІПИТЬ, ся — осліпляти, 

осліплювати, осліпйти, засліпити 
Осліпнуть — осліпнути, посліпнути 
Осліпью — сліпма, осліп 
Ослякь — ослюк 
Ослятникь — осляр 
Осмаливать, осмолить — обсмолювати, ви¬ 

смолювати, обсмолйти, висмолити 
Осматривать, осмотріть, ся — 1) оглядати, 

ся, обдивлятися, оглянути, огляді¬ 
тися, ся, обдивйтися, озиратися, озир¬ 
нутися; 2) недобачати, недобачити, 
нероздивйтися 

Осматриваніе — оглядання, оглядини 
Осмериковьій — вісьмерикбвий 
Осмерня — вісьмерйк 
Осьмидесятьій — вісімдесятий 
Осмина — вісьмйна 
Осмнадцатьш — вісімнадцятий 
Осмотрительность — обачність, оглядність, 

обережність 
Осмотрительньїй — обачний, оглядний, обе¬ 

режний 
Осмотрь — огляд, оглядини 
Осмотрщикь — оглядач 
Осмуха — вісьмуха, вісьмушка 
Осмьїкивать, осмикать, ся — обсмйкувати, 

обсмикати, ся, обсмйкати 
Осмьісленньїй — розумний, обмислений, 

обдуманий , 
Осміивать, осміять — обс(ь)мповати, ви- 

с(ь)міювати, обс(ь)міяти, вйс(ь)мія- 
ти 

Осміиватель, ница — вис(ь)мійник, ви- 

с(ь)мійниця ( 
Осміливать, осмілнть, ся — обс(ь)мілюва- 

ти, ся, нас(ь)мідюватися, відважу¬ 
ватися, нас(ь)мілитися, обс(ь)міли- 
тися, нас(ь)міти, пос(ь)міти ( 

Осміяніе— п6с(ь)міх, глум, вис(ь)міювання 
Оснастить — оснастйти, поснастйти 
Оснастпдикь — оснач 
Основа — основа, підстава, підвалина, за¬ 

сада; (грам.) — пень, основа; тло, 
грунт 

Основаніе— 1) основа, фундамент, грунт, 
(печі, млина) — під, (муру) — підму¬ 
рок, (дерев’яна в будові) — підвали¬ 
на, підруби; 2) основа, підстава, 
засновина, рація; (хем.) — засада; 
початки, перші засади; 3) підпора, 
підвалина.—До основаній—до краю, 
до ногй, до пня, до щенту.—Первое осно¬ 
ваніе — первооснова, первопідстава. — 
На какомь основаній — на якій підста¬ 
ві? — Вьі иміете основаніе такь гово¬ 
рить — ви маєте рацію так говорйти 

Основатель, ница — основатель, ка, заклад- 
чик, ця, фундатор, ка 

Основательность — основність, докладність 
Основательньїй, но — основний, но, доклад¬ 

ний, но; статечний, но, розсудли¬ 
вий, во 

Основьівать, основать, ся — основувати, ся, 
засновувати, закладати, ся, уґрун¬ 
товувати, засаждатися, оснувати, 
заснувати, закласти, ся, угрунту¬ 
вати 

Основной — основнйй,грунтовніш 
Особа — особа, персона, (іронично)—вели¬ 

ке цабе 
Особенно — 1) окремо, окроме, одрубно, 

нарізно, осібно; 2) особлйво, надто, 
найпаче, найбільш 

Особенность — особлйвість, ркремість 
Особенньїй — .особлйвиі), осібний, окре¬ 

мий, опрічний, окрімний 
Особнякомь — окремо, осібно, (од людей) — 

осторонь, одлюдно, (від иньшої бу¬ 
дови) — на одшибі, на белебні 

Особнякь — окрема садиба, окремий бу¬ 
динок 

Особо — д. Особенно 
Особьій — д. Особенньїй 
Осовьіваться — рсуватися. 
Осовіть — осовіти, посовіти 
Осока, рос. Сагех Ь. — осока, тирса, куга 
Осокорина — сокорина 
Осокорь, рос. Рориіия пі§га Ь. — осокір, соко- 

ра, сокорйна, ясокір. — Осокорь души- 
стая, Р. ЬаІяатіГері Ь. — золота верба 

Осоловіть — посоловіти 
Осоть, рос. 1) Сігзішп агуепзе 8сор. — жер- 

бій, наголоватки; 2) 8опсЬия агуеп- 
5І5 І. — осет, гірчак, молочай 

Осохнуть, осьіхать — обсохнути,,обсихати 
Оспа, У агіоіае — віспа, (здр.) — віспка, віс- 

почка 
Оспаривать, оспорить — заперечати, запе¬ 

речити (що), сперечатися, змага¬ 
тися (з ким) 

Оспеїшьій — вісп’яннй, вісповйй 
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Оспина — віспина, віспинка, ряботиння 
Оспопр.ививатель — віспарь, щепій, ще- 

пільннк, віспощепник ( 
Оспонрививательньїй — віспощепільний, 

віспощепний 
Осрамить, осрамлять, ся — осоромити, ся, 

сорому завдати, набратися 
Осрамленіе — осоромлення, сором 
Оставаться, остаться — зоставатися, лиша¬ 

тися, зостатися, лишитися. — Онь вь 
долгу не останется — він сього не 
подарує, віддячить. — Счастливо оста¬ 
ваться — бувайте здорові 

Оставить, оставлять — зоставити, лишити, 
облишити, залишити, зоставляти, 
лишати, кидати, покидати. — Оста¬ 
вить безь вниманія, безь попеченій, 
вь пренебреженіи — занехаяти, за¬ 
недбати, залишити без^ваги. — Оста¬ 
вить безь послЬдствіи — залишити 
без наслідків.—Оставить службу—ки¬ 
нути службу. — Оставить мірь —кину¬ 
ти с(ь)віт. — Оставьте его — не руште, 
не займайте, киньте, покиньте йо¬ 
го! — Оставьте меня вь покої» — 
дайте мені спокій 

Оставленіе — покидання, залишення, від¬ 
пуст, відпущення (гріхів) 

Остальной—решта (чого). — Остальньїя день- 
ги — решта грошей. — Зто возьми, а 
остальное брось — це візьми, а реш¬ 
ту кинь 

Останавливать, встановить, ся — зупиняти, 
спиняти,перепиняти,зупинити,спи¬ 
нити, (заступаючи дорогу) — перей¬ 
мати, переняти, (гам) — гамувати, 
угамувати, (течію) — тамувати. — Не 
останавливаясь — не зупиняючись. — 
встановиться лагеремь, обозомь — 
отаборитись, кошем, табором стати, 
отокуватись. — О. на дорогі», на квар¬ 
тирі — становйтиться, ставати, зупи¬ 
нятися. — встановиться со стадомь 
— отирлуватися, отйрлитися 

Остановка — зупйнка, припйнка, загайка, 
перестанок 

Останокь — останок, решта; нащадок; 
останки (тлінні), тіло вмерлого 

Остарокь — підстаркуватий 
ОстарІ.ть — підстарітися, підтоптатися 
Остатокь — останок, остача, решта, лйірка, 

лйшок. — Остатки—останки, послідки, 
лишкй, лйшки, (на дні) — оденки, 
(від витопленого сала) — вйшквар- 
ки, шкваркй, (від топлення) — вй- 
топки, (від варева) — вйкіпки, (після 
віяння) — одвійки, послід, (після про¬ 
сівання через сито) — межйсітка, 
(після переточки) — одточини, (після 
іди) — недоїдки, (після корму худо¬ 
би) — переїди, з’їди, (після пиття) — 
недопитки, (після горіння) — недо¬ 
гарок, (після бою] — недобиток, не¬ 
добитки, (од хліо.а) — окрушки, (в 
лембику) — недогін, (від раків) — ра- 
ковйння, (тютюну) — потерть, поте- 
руха, (в люльці) — чвир, (останки в 
діжі) — вйгрібки, вйскрібки, поскріб- 

ки.—До остатка — до останку, до реш¬ 
ти, до цури і д. Вконець 

Остаточний — зайвий, залйшній 
Остегивать, остегать — хльостати, вихльо¬ 

стати 
Остепенить, ся, остепеняться —устаткува¬ 

ти, ся, статкувати, статніти, шану¬ 
ватися ( 

Остервенініе — оз(ь)вірення, лютування 
Остервениться — оз(ь)віритися, оскаженіти, 

осатаніти, розстервитися 
Остервенільїй — оз(ь)вірений 
Остерегать, остеречь — остерігати, пере¬ 

стерігати, остерегтй, перестерегти 
Остерегаться, остеречься — стерегтйся, 

остерігатися, (п)остерегтйся 
Остистьій — остюватий, остистий 
Остіе — голка, шпйчка (на рослинах), 

остякй, остюкй 
Остовь — кістяк, снас.ть , 
ОстолбенЬть — остовпіти, остовпеніти, оте¬ 

теріти, правцем ста.ти 
ОстолбенЬльїй — остовпілий 
ОстолбенЬніе — остовпіння 
Остолопина,остолопь — бовдур, дурбйло 
Осторожность — обережність, бачність, 

осторога 
Осторожньїй, но — обережний, но, береже¬ 

ний, сторожкйй, сторожко 
Острагивать, острогать — обстругувати, 

обстругати 
Острастка—острашка, пострах, пристрашка 
Остращать — пристрашити 
Остреніе — гостріння, гострення 
Острее — вістря, гостре, шпиль, шпиньок, 

шпйчка, (голки) — ;жало, жильце, 
(ножа) — лезо, гострій, гострйця (д. 
Лезвіе), (списа) — клюга, (палиці) — 
наконечник 

Остригать, остричь, ся — обстригати, об- 
стрйгти, ся 

Острильщикь — точільник 
Острить — гострйти, (на точилі) — точйти, 

(на бруску) — брусйти, (косу) — кле¬ 
пати, (мантачкою) — мантачити. — 
Острить зубьі — ласитися. — Острить 
надь кімь — прикладати 

Острица, рос. А$реги§о ргоситЬепз І..—осгрй- 
ця, липчиця, мокрець, реп’яшкй 

Остро — гостро 
Островерхій — гостроверхий 
Островитянинь, островитянка — остров’я- 

нйн, остров’янка 
Островь — острів, вйспа (пливучий) — плав 
Острога — ості, бодець, сандоль 
Остроголовьій —- спичастий, шпичастий 
Острої убцьі — браткй 
Остроденньїй — гостроденний 
Острожникь — каторжний, арештант 
Остроконечіе — шпиль 
Остроглазьій — бистроокий, гостроокий 
Острогь — острог; тюрма, в’язнйця вежа 
Остроконечньїи — гостроверхий, кінчастий, 

шпичастий, стрімкйи, стрімчастий, 
(тільки про гори) — шпилястий 

Остроносьін — гостроносий 
Остропестрь, остро-пестрб, рос. $і1уЬит шагі- 

апигп Оагіп. — ростопша, росторопша 

17* 
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Остропиливать — ставити крокви 
Острость — гострість, гостриня 
Острота— 1) гострість; 2) доречність, при¬ 

кладка, дотеп, дотепне слівце 
Остроугольньїй — гострокутний 
Остроумничать — прикладки прикладати 
Остроуміе — дотеп, дотепність 
Остроумньїй — дотепний, доречний 
Острупіть — острупіти, заструпйтись, 
Острьій — гострий, гостренький, го.стрі(е)- 

сі(е)нькии, (порівн.) — гостріший 
Остріть — гостріти, гострішати 
Остудить, остужать — вистудити, вихоло¬ 

дити, остудйти, вистуджувати, ви¬ 
холоджувати, остуджувати 

Оступаться, оступиться — спотикатись, 
спотикнутись, спіткнутись 

Остьівать, остьінуть, остьіть — вистигати, 
простигати, холонути, вистигнути, 
вистигти, стигнути, охолонути, про¬ 
холонути, вихолонути. — Остьільій, 

остьівшій — вистиглий, простиглий 
Ость — 1) Агізіа — ость, остюк, остяк, вус; 

2) (анат.) 8ріпа — хребет 
Осудитель — осудник 
Осуждать, осудить — 1) засужувати, засу¬ 

дити, присудити; 2) осуждати, суди¬ 
ти, пересужувати, судачити, гудити, 
осудити.—Осуждающій — пересудли- 
вий,осудливий 

Осужденіе — осуда, офсуда , 
Осунуться— 1) змарніти, помарніти, під’- 

упасти; 2) обсунутися 
Осушать, осушить, ся — 1) обсушувати, ви¬ 

сушувати; 2) вихиляти; 3) обсихати, 
обсохнути, обсушити, ся 

Осушка — сушка, сушення, осушення, вису¬ 
шування, вйсушення 

Осуществлять, осуществить —- справджу¬ 
вали, справдити, ся, здійснювати, 
здійснити, ся ' 

Осуществленіе — здійснення 
Осчастливить — ущасливити, зробити ща¬ 

сливим 
Осьіпать, осьшать, ся— 1) обсипати, поси¬ 

пати, обсипати, посипати, ся; 2) ви¬ 
сипати, висипати, обкидати, обпрй- 
щити; 3) обвалюватися, завалю¬ 
ватися,, обвалитися, завалитися; 
4) вистріпуватися, вистріпатися (про 
тканину) 

Осьіпка — обсипання , 
Ось — вісь, (р. осі), (штаба під віссю) — піді- 

сок, (частина осі в колесі) — макогін 
Осідать, осістр — о,сідати, сідати, над¬ 

сідати, осісти, сісти, надсісти 
Осіданіе—-опадання, западання, осідання 
Осідлать, осідльївать — осідлати, окуль- 

бачити, сідлдти, кульбачити 
Осідлость — осілість, оселість, оселя, 

житло , 
Осідльїй, ло — ОСІЛИЙ, ло , , 
Осіменить, осіменять, ся — засіяти, обсія¬ 

ти, засівати, обсівади, ся 
Осіненеє — отінення, осінення, благосло- 

В1ННЯ 
Осінить, ОСІНЯТЬ, ся — 1) отінити, отіняти, 

осінити, осіняти, ся; 2) благосло¬ 

вити, благословляли і 

Осіривать, осірить — сірчити, посірчити 
Осічка — обмах 
Осязаніе — дотикання, дотик, мацання, 

обмацування 
Осязаемость — дотикальність 
Осязательно — дотикально, дошкульно 
Осязательньїй — дотикальний, дошкульний 
Осязать — дотикатися (чого), обмацу¬ 

вати, мацати (що) 
Отабориться — отаборитись, табором, ко¬ 

шем стати 
Отанивать, отонить, ся — топити, тончйти, 

потонйти, потончйти, ся 
Отанливать, отонить, ся — опалювати, опа- 

лйти, ся 
Отаптьівать, отонтать, ся — обтоптувати, 

обтоптати, ся 
Отачивать, оточить, ся — д. Обтачивать 
Отбавка — надбирання, відбавка 
Отбавить, отбавлять, ся — відбавити, від¬ 

бавляти, ся 
Отбарабанить — відбарабанити, відтараба¬ 

нити 
Отбесідовать — перебалакати, перебесі- 

дувати 
Отбивать, отбить, ся—од(від)бивати, одбйти, 

ся; од(від)бороняти, одборонйтн, ся 
Отбивной — відбивнйй 
Отирать, отобрать — 1) од(від)бирати, 

від(од)ібрати; 2) вибирати, од(від)- 
кладати, вйбрати, відкласти 

Отбираніе — відбирання 
Отбитіе — відпір, (р. відпору); відборона, 

відбиття 
Отблаговістить — переблаговістити 
Отблатодарить — од(вц)дячити , 
Отблескь — відблиск, вщс(ь)віт, відлиск 
Отбой — одсіч, (од)відбій, (од)вщступ 
Отболіть — вйболіти, переболіти, пересла¬ 

бувати 
Отборанивать — відскорожувати 
Отборка — відбирання, вибирання 
Отборь — відбір, добір 
Отборньїй — добірний, вибірнйй, виборний 
Отбояриваться, отбояриться — одкручува- 

тися, викручуватися, одкрутйтися, 
одвертітися 

Отбражничать — відгуляти, відбалювати 
Отбрасьівать, отбросить— Г) од(від)кидати, 

одкинути; 2) од(від)бивати, од(від)- 
с(ь)вічувати, одбйти, ся 

Отбросать — поод(від)кидати 
Отбросокь — покйдька,,покидь, непотріб, 
Отбурлить — перекипіти, перебурхати, 

переклекотіти 
Отбьіваніе — перебушувати, перешумува¬ 

ти 
Отбьіваніе — од(від)бування, одбуток 
Отбьівать, отбьіть— 1) од(від)бувати, одбу¬ 

ти; 2) од(від)”їздити, од(від)’їхати 
Отбьітіе — від'їзд, відбуття, відхід 
Отбігать — од(від)бігати, одбігти 
Отвага — од(від)вага 
Отвадить, отваживать, ся — од(від)надити, 

од(від)учйти, однажувати, ся і т. д. 
Отвадка — віднада 
Отваживаться, отважиться — важитися, 
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од(від)важуватися, зважуватися, од- 
важитися, зважитися, піти на від¬ 
важне 

Отважность — од(від)вага 
Отважньїй, но — од(від)важний, відважли- 

вий 
Отваливать, отвалить, ся — 1) од(від)валю- 

ти, одвалйти, ся; 2) од(від)чалюва- 
ти, од(від)пйхуватися (від берега), 
одчалити, одпихнутися 

Отваль— 1) од(від)вал; 2) од(від)чалюван- 
ня, відчал; 3) полйчка (у плузі) 

Отвалять— 1) вйвалити (повсть, сукно), вй- 
качати (тісто); 2) одлупйти, одчу- 
храти, обчйстити 

Отваривать, отварить, ся — од(від)варюва- 
ти, виварювати, відварйти, ся 

Отварка — вйвар, вйварка 
Отварной — од(від)варнйй, виварнйй 
Отварь — од(від)вар, юшка, щерба (од ри¬ 

би), цід (од висівок) 
Отвергать, отвергнуть, ся — од(від)кидати, 

од(від)вертати, ся, одкйнути, од¬ 
вернути, од(від)цуратися 

Отведеше— 1) відпровадження, відводжен- 
ня' 2) призначення 

Отвезеше — відвезення ' 
Отверділость — ствердлість, затверділість 
Отвердівать, отвердіть — тверднути, твер¬ 

дішати, затверднути,стверднути 
Отверділий — затверділий 
Отверженець, отверженникь, -ца — закля¬ 

тий, проклятий, -та 
Отверженіе — відкйнення, відцурання, зре¬ 

чення 
Отверзать — відкривати 
Отверстіе — бтвдр, відтулина, роствір, рос- 

тулина,,дірка, щілгіна, (в улику) — 
очко, вічко, (в муз. струменті) — 
голоснйк 

Отвертка — вйкрутка, долотце 
Огвертьіваніе— одкручування, од(від)вер- 

тання 
Отвертьівать, отвертіть, отвернутв, ся — 

1) од(від)кручувати, о^(від)вірчува- 
ти, одкрутйти; одвертіти, одверну¬ 
ти, ся; 2) од(від)вертати, ся, одвер¬ 
нути, ся 

Отвертьіваться, отвертіться — од( викру¬ 
чуватися, одкрутйтися 

Отвивать, отвить, ся — одвивати, одвйти, ся 
Отвиливать, отвилять, отвильнуть, ся — від- 

кручуватися, однйкувати, відкру¬ 
титися, однйкнути,ся, ухильнутися 

Отвинчивать, отвинтить, ся — од(від)шру- 
бовувати, од(від)кручувати, одшру- 
бувати, одкрутйти,ся 

Отвисать, -снуть — обвисати, обвйснути 
Отвисльїй — обвйслий 
Отвлекать, отвлечь, ся — 1) од(від)тягати, 

од(від)волікати, одтягтй, одволіктй; 
2) од(вщ)вертати, одвернути. — Отвле- 
кательньш—одворбтнии.—Отвлекаться 
оть занятій — відриватися від роботи 

Отвлеченіе— 1) од(від)тягання, од(від)вер- 
тання; 2) уявлення, абстракція 

Отвлеченность — уявність, абстрактність 
Отвлеченньїй — 1) одтягнений, одволоче- 

нрй; 2) уявний, умозірний, абстрак- 
ційний, абстрактний, відлучний 

Отвні — зверху, з'окола 
Отводить, отвести — од(від)водити, одве- 

стй, (кого силою) — одпровадити 
Отводка — відведення 
Отводньїй — 1) одводнйй; 2) од(від)ведений, 

призначений 
Отводокь — рд(від)водок, од(від)росток; 

різка, різорка; щепа 
Отводь — 1) відвід (р. відводу). —Ділать от- 

водь глазь — ману пускати; 2) крй- 
ла (у санокі 

Отвоевать — од(від)воювати 
Отвозить, отвезти — од(від)возити, одвезтй 
Отвозь — од(від)віз 
Отволочка — відволікання 
Отвораживать, отворожить— 1) од(від)во- 

рбжувати, -жити; од(від)чаровура- 
ти, -рувати; 2) ставити на сир, гріти 
на сир 

Отворачивать, отворотить, ся — 1) одівіді- 
вертати, одвернути, ся; 2) од(від)- 
гортати, одгинати, одгорнути, оді- 
гн^ти,ся 

Отворять, отворить, ся — од(від)чиняти, 
одчинйти.ся 

Отворотньїй— і) од(від)воротний; 2) од(від)- 
кладнйй, виложистий. — Отворотньїе 
рукава — вйльоти 

Отвороть — 1) од(від)ворот; 2) (в одежі) — 
од(від)клад, вилога 

Отвратительньїй — гидкйй, гидотний, огйд- 
ний, гйдостний, осоружний 

Отвращать, отвратить, ся —- одвертати, од¬ 
вернути, ся 

Отвращеніе— 1) одвертання, од(від)ворот; 
2) огйда, огидь, гидотність; нехіть, 
знеохочення 

Отвьїкать, отвьїкнуть— одвикати, одвйк- 
нути, од(від)надитись, , 

Отвівать, отвьять, ся — одвіювати, одвія- 
ти, ся 

Отвідьівать, отвідать — 1) куштувати, 
смакувати, покуштувати, посмаку¬ 
вати; 2) пробувати, спробувати, 
попробувати 

Отвідьіваніе — куштування, пробування 
Обвінчать — обвінчати, повінчати, пере¬ 

вінчати, звінчати 
Отвісньїй, но — простопадний, сторчрвйй, 

стрімкйй, сторч, навсторч, стрімко 
Отвісокь, отвісь — оливнйця, ґрунтвага, 

строма , 
Отвітньїй — відповідний, відмовний 
Отвітственность — (од)відповідальність, 

одвічальність 
Отвітственньїй — (од)відповідаліний, од- 

вічальний 
Отвітствова^ь— 1) відповідати; 2) одвіча- 

ти, одвітувати , 
ОтвІтчик>, ца — 1) запізваний, на; 2) од- 

повідцик, ця , . , • 
Отвіть — відповідь, одвіт, відвіт, (тільки 

на словах) — од(від)каз, (на письмі) 
— од(від)пнс. — Вь отвіть — на одпо¬ 
відь 

Отвічать, отвітить— од(від)повідати, од- 
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повісти, (на словах) — од(від)казу- 
вати, одказати, (на письмі) — од- 
(від)пйсувати, одписати 

ОтвЬшивать, отвісить, ся — од(від)важува- 
ти, одважити. — Отвісить поклонь — 
уклонитися низенько. — Отвісить 

' дарь — вдарити сильно, гепнути, 
ухнути, стусана дати 

Отвязьівать, огвязаіь, ся — 1) од(від)в’я- 
зуватц, одв’язати, од’язати, ся; 2) од- 
(від)чіплюватися, одчепитися, од- 
(від)караскатися( 

Отговьть, ся — відговіти, ся 
Отгадка — од(від)гадка. розгадка 
Отгадчикь, ца — од(від)гадчик, ця, угад¬ 

чик, ця, угадько 
Отгадьіваніе — од(від)гадування, в(у)гаду- 

вання 
Отгадьівать, отгадать — од(від)гадувати, 

вгадувати, одгадати і т. д. 
Отгибать, отогнуть, ся — од(від)гинати, 

оді(віді)гнути, ся 
Отгибка — од(від)гинацня 
Отглагольньїй — дієслівний 
Отгладигь — погладити, попрасувати 
Отгнивать, оттнить — од(від)гнивати, од- 

гнйти, поодгнивати 
Отгнусить — прогугнявити, перегугнявити 
Отговариваніе — відмовляння 
Отговаривать, отговорить, ся — 1) од(від)- 

мовляти, одговорювати, одражува- 
ти, одмовити, одговорйти, одрадц- 
ти; 2) од(від)магатися, од(від)брі- 
хуватися, одмогтйся, одбрехатися 

Отговорка — (од)відмбва, од(від)мбвка, вй- 
мовка, відговір, ка, відпірка 

Отголосокь — од(від)рблос, 6д(від)гомін, 
6д(від)лясок, відляск, 6д(від)гук, 
луна ( 

Отгонка, отгонь — відгін 
Отгонягь, ототнать — 1) од(від)ганяти, од- 

гбнити, одігнати; 2) од(від)бивати, 
од(від)ганяти, одбйти, одігнати 

Оггораживать, отгородить, ся — од(від)го- 
рбжувати. одгородйти,ся 

Отторать, отгоріть — 1) од(вщ)горяти, од- 
горгпр 2) перегоряти, вигоряти, пе¬ 
регоріти, вйгоріти 

Отторевать — відсумувати, пересумувати, 
перетужйти 

Отграничнвагь, отграничить — д. Отмеже- 
вьівать 

Отгребать, отірести —од(від)громажувати, 
од(вщ)гортати, одгромадити, одгор- 
нути 

Отгремьть — перргреміти, од(від)греміти, 
перегуркотіти 

Отгрьізать, отгрьізть — од(від)гризати, 
од(від)’їдати, одгрйзти, од’їсти 

Отгуливать, отгулять, ся — од(від)гулюва- 
ти, одгуляти,ся 

Отдавагь, отдать, ся — 1) од(від)давати, 
оддати, ся. — Отдавать обратно — вер- 
тати, вернути; 2) од(від)бивати, 
відбйти (про рушницю), затрудйти 
(в що). — Отдаи причаль — відчалюй! 
3) розлягатися, ростинатися, луна¬ 
ти, розітнутися, залунати; 4) од- 

(від)ганяти, од(від)гбнити (про дух, 
смак); 5) легшати, полегшати, од- 
лйгнути, ущухнути (про мороз, 
хворобу). — Отдаю на вашу волю, на 
вьіоорь, на усмотрЬніе — спускаюсь 
на вашу волю, здаюся на вас, на 
вашу ласку. — О гдавать паруса —рос- 
пускати вітрйла, — Отда гь повельніе, 
приказь-—звеліти, вйдати наказ, за¬ 
гадати, наказати. — Огдать на откупь 
— пустйти в посесію, в оренду. — 
Отдать подь закладь — дати в за¬ 
ставу, заставити. — Отдать долгь 
природі — заплатйти довг природі. — 
Пушечньїе вьістрільї далеко отдава- 
лись -— гарматні постріли далеко 
розлягались 

Отдавливать, огдавить — од(від)тйскувати, 
од(від)тиснути. — Ему никто ноги не 
отдавить — йому ніхто на хвіст не 
наступить 

Отдаивать, отдоить — видоювати, вйдоїти 
Отдаленіе — 1) од(від)далення; 2) далина, 

далечиня, далечінь, далеч, одлег- 
лість 

Отдаленность — віддаленість, далекість 
Отдаленньїй, но— І) од(від)далений; 2) да¬ 

лекий, (дуже) — далеченний, одлег- 
лий 

Отдалять, отдалить, ся — 1) од(від)даляти, 
оддалйти, ся, даліти; 2) од(від)сто- 
роняти, од(від)лучати, одсторонй- 
ти, одлучйти, ся; 3) ухилятися, цу¬ 
ратися 

Отданіе — од(від)дання 
Отдаривать, отдарить, ся —- од(від)дарбву- 

вати, оддарувати, ся 
Отдатчикь — од(від)датчик 
Отдача — од(від)дання, віддача 
Отдвижной — відсувнйй, висувнйй 
Отдежуривать, отдежурить — відбувати, 

відбути чергу 
Отдергивать, отдернуть, ся — од(від)смйку- 

вати, одсмикнути, ся 
Отдирать. отодрать, ся — од(від)дирати, 

оді(віді)драти, од(від)дерти, ся, 
(кору, шкуру) — облуплювати, облу- 
пйти, (гилку) — од(від)чухрати, 
од(від)чахнути. — Отдирать (про тан¬ 
ці) — затинати, витинати. — Отодрать 
кого (різками, батогом, то-що) — 
од(від)чухратн, од(від)шмагати, вй- 
парити, вишпарити, (за волосся) — 
вйскубти, одскубти, вйчубити 

Отдневать — переднювати 
Отдохновеніе — од(від)почйнок, відпочй- 

вок, спочйн(в)ок, (на малу годину) — 
перепочйн(в)ок, (од)відпочивання 

Отдубасить — од(від)дубасити, одлупцю- 
вати 

Отдувать, отдуть, ся — 1) од(від)дувати, 
од(від)дмухувати, оддути, оддму- 
хати, оддмухнути, ся; 2) дух пере¬ 
водити, од(від)дйхуватися, од(від)- 
сапуватися, перевестй дух, оддй- 
хатися, одсапатися 

Отдуть — 1) д. Отдувать; 2) одлупйти, од- 
лупцювати, од(від)шмагати, од(від)- 
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чухрати, оддубасити, од(від)бато- 
жити, випарити, вишпарити 

Отдушина — продуха, продухвина 
Отдушникь — душник 
Отдьіхать, отдохнуть — од(від)почивати, 

спочивати, од(від)почйти, спочити, 
спочинути, (трохи) — перепочивати, 
перепочити 

Отдьіхь—д. Огдохновеніе. — Безь отдьіха — 
не спочиваючи, без віддиху 

Отдьішка — 6д(від)дих 
Отдьшіаться — од(від)дйхатися, од(від)са- 

патися , 
ОтдЬленіе — 1) (од)відділ, вйділ, відділен¬ 

ня, вйділення, од(від)різнення, од- 
(від)лучення 

ОтдЬлка — д. ОбдЬлка 
ОтдЬль — відділ 
ОтдЬльїваніе — оброблення, оброблювання 
Отд’Ьльївать, отдЬлать, ся — 1) обробляти, 

обробйти, (оздоблюючи) — оздобля¬ 
ти, оздобйти, вицяцькувати; 2) ся — 
викручуватися відкараскуватися 

Отдкльньш, по — окремий, мо. окромий, ме, 
осо(і)бний, но, од(від)руоний, но, 
нарізно , 

ОтдЬльность — окремість, осібність, від¬ 
рубність 

Огділять, отділить, ся — од(від)діляти, од- 
(від)різняти, одділйти, одрізнйти, 
від’окремити, від’окромити, ся 

Отекать, отечь — І) топйтись, опливати, 
слезйти, отопитись, опливтй; 2) пух¬ 
нути, набрякати, напухнути, на¬ 
брякнути 

Отеклость, отекь — набряклість, пухлина 
Отекльїй — опухлий, набряклий 
Отеляться, -литься — телитися, втелйтися 
Отеребливать, отеребнть —обтереблювати, 

-бйти , 
Отесьівать, отесать — обтісувати, обтесати 
Отець —- отець, батько, (здр.) — батенько, 

батечко, тато, (здр.) — татко, татусь, 
татусьо, татусик, татуньо, таточко, 
татунечко, татусенько, татусечко; (на 
Буковині) — неньо, ненько. — Бьіть 
отцом, за отца — батькувати, тату- 
вати. — Крестньїй отець — хрещений 
батько.—Посажеііьш отець—весільний 
або головатий батько. -— Бьіть поса- 
женьїмь — батькувати, за батька 
бути; 2) пан-отець, батюшка 

Отечески — по-батьківськи, по-отецьки 
Отеческій — отецький, отцевий, батьків, 

батьківський, татів, татівський 
Отечественньїй — отчйнний, отчйзний 
Отечество — отчйна, отчйзна, батьківщина, 

вітчйна 
Отживать, отжить — 1) од(від)живати, од- 

жйти; 2) од(від)бувати, -ути, вибу¬ 
вати, вйбути, од(від)служувати, 
-жйти , 

ОтжидЬть — порідчати 
Огжигать — од(від)палювати 
О гжимать, отжать — 1) віджимати, відіжма- 

ти, викручувати, вйкрутити (біли- 
зцу), віддушувати, -шити, од(від)- 
ціжувати, одцідйти; 2) од(від)тй- 

скувати, одтиснути 
Отжинать, отжать — обжинатися, обжатися 
Отжинь — обжйн, обжйнки 
О і жирьльїіі — відгодований, відпасений, 

гладкйй 
ОтжирЬть — відгодуватися, відпастися 
Отзавтракать — поснідати 
Отзвонить —віддзврнйти, передзвонйти 
Отзвукь — відгук, відгомін, відзвук 
Отзвучать — відгучати,, відгомоніти, пере¬ 

дзвеніти, перегудіти 
Отзнабливать, о гзнобить — од(від)морожу- 

(зю)вати, відморозити 
Отзолачивать, отзолотить — визолочувати, 

визолотити 
Отзьівать, отозвать, ся — Г) од(від)зивати, 

од(від)кликати, оді(віді)звати, од- 
клйкати; 2) озиватися, обзиватися, 
од(від)кликатися, од(від)гукувати- 
ся, озватися, обізватися, одклик- 
нутися, одгукнутися, зголошува¬ 
тися 

Отзьівньїй — відклйчний, роскотистий (про 
голос) 

Отзьівчивьій — 1) од(від)голосний, відгуч- 
ний, відгукливий; 2) добрий, доб¬ 
росердий, доброго серця, спочут- 
нйй,спочуйливий 

Отзьівь — 1) 6д(від)зив, од(від)клик; 2) од- 
(від)повідь, відпис; 3) зголошення; 
4) відозва 

Отзябать, отзябнуть — од(від)мерзати, від¬ 
мерзнути, відмерзти 

Отзябльїй — відмерзлий 
Отирать, отереть, ся — обтирати, витира¬ 

ти, обтерти, в(у)терти, ся 
Отказь— 1) (од)відмова, відказ, відречення. 

— Полупить отказь— облизня піймати, 
(в сватанні) — гарбуза з’їсти; 2) От¬ 
казь оть чего — зречення (чого); 
3) відправа (зі служби), увільнення 

Отказньїй — відмовний 
Отказьівать, отказать, ся— І) од(від)мов- 

ляти, одмовити, відказувати, від¬ 
казати; 2) од(від)пйсувати, одпи- 
сати, легувати; 3) од(від)мовлятися, 
одмагатися, од(від)ступатися, зріка¬ 
тися, цуратися, одмовитися, од- 
могтйся, одступйтися. зректйся, 
одївід)цуратися, од(від)каснутися, 
од(від)сахнутися 

Откаливать, откалить—од(від)гартовувати, 
відгартувати 

Откальїва гь, огколоть — 1) од(від)колюва- 
ти, одколоти, одщепйти, ся; 2) од- 
(від)шпйлювати, одшпилйти, ся 

Откапьівать, откопа ть — од(від)копувати, 
одкопати;викопувати, вйкопати 

Огкапьівапіе — відкопування 
Откараулить — відбути варту 
Откармливать, откормить, ся — од(від)- 

годовуватИ, ся, розгодовувати, од- 
годувати, розгодувати, вигодувати, 
(худобу) — од(від)пасати, ся, тучйти, 
од(від)пасти, ся.—Откормлеііиьиі—від- 
годований,гладкйй, (про худобу) — 
пасений,ситий 

Откармливаніе — відгодовування 
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Откатьівать, откатать — качати, перекача¬ 
ти (рублем і качалкою), перемаслю¬ 
вати (на маті) 

Откатьівать, откатить, ся — од(від)кочу- 
вати, одкотйти, ся 

Откачивать откачать, ся— 1)викачувати, 
' викачати, ся (воду); 2) од(від)качу- 
вати, одкачатй, ся 

Откачиваться, огкачнуться — од(від)хйту- 
ватися, одхитнутися, од(від)сахну- 
тися 

Откашивать, откосить, ся — викбсювати, 
обкбсювати, вйкосити, по.косйти, 
обкосйти, ся 

Откашливать, откашлягь, ся — од(від)каш- 
лювати, викашлювати одкашляти, 
вйкашляти, ся 

Откидной — відкиднйй. — О гкидньїе рукава 
— вильоти 

Откидьівать, откидать, откинуть, ся — 
од(від)кидати, одкйдати, одкйну- 
ти, ся 

Откипатц, откипЬть — перекипати, пере¬ 
кипіти / 

Откипільїй — перекипілий 
Откладной — закотйстий 
Откладь — од(від)клад, закот 
Откладьівать, откласть, отложить, ся — 

1) од(від)кладати, одкласти, ся; 2) од- 
(від)прягати, випрягати, роспря- 
гати, одорягтй, вйпрягги, роспрягтй 

Откланиваться, откланяться — відкланю¬ 
ватися, відкланятися; прощатися, 
попрощатися 

Отклевьівать, отклевать — од(від)кльову- 
вати, од(від)дзьобувати, одклювати, 
оддзьобати 

Отклеивать, отклеить, ся — 1) од(від)клею- 
вати, ся, одлипати, одклеїти, ся од- 
лйпти; 2) поклеїти, переклеїти 

Отклейка — відклеїння, клеїння. 
Откликаться, откликнуться — од(від)кли- 

катися, од(від)гукуватися, обзива¬ 
тися, одклйкнутися, одгукнутися 
обізватися ( ' 

Откликь, откличка — 6д(від)клик, відгук 
Отклоненіе — відхиляння, ухиляння; від- 

хйл, відхйлення 
Отклонять, отклонить, ся — 1) од(від)хиля- 

ти, одвертати, одхилйти, одверну¬ 
ти; 2) од(від)хилятися, ухилятися, 
одхилйтися, ухилйтися, ухильну¬ 
тися 

Отковать — покувати, перекувати 
Отковьіривать, о гковьірять, о гковьірнуть, ся 

— од(від)колупувати, одлуплювати, 
одколупати, одколупнути, одлупйти, 
(трохи) — вколупати, вколупнути, 
(трохи зверху) — надколупати, над- 
колупнути 

Откозьіривать, откозьірять—од(від)козйрю- 
вати, викозйрювати, одкозиряти, 
вйкозиряти 

Отколачивать, отколотить, ся — 1) од(від)би- 
вати, одбйти; 2) бйти, лупйти, луп- 
цюватр, одлупйти, одлупцювати, 
стусанів надавати, одчухрати 

Отколдовьівать, отколдовать — од(від)чаро- 

вувати, одчарувати, одворожйти 
Отколоколить — од(від)дзвонйти 
Отколокь —,уламок 
Отколь — звідки 
Откомандировать — відрядити,вйрядити, 

виправити 
Отконопатить — од(від)паклювати 
Откопаніе — відкопання. 
Откормка — годівля, вцузасання 
Откосньїй — укісний, скісний ( 
Откось, откосокь — укіс (гори), косогір, 

убіч 
Откочевьівагь, откочевать — перекочову¬ 

вати, перекочувати 
Откочевка — перекочування 
Огкраивагь, откроить — од(від)краювати, 

одкраяти, вкраяти 
Открасить — покрасити, помалювати 
Открещиваться — од(від)хрещуватися 
Откровеніе — відкриття, вияв, виявлення 
Откровенность — відвертість, відкрйтість 
Откровенньїй, но — відвертий, відкритий, то 
Откручивать, открутить, ся — од(вщ)кручу- 

'вати, одкрутйти,ся 
Открьіватель— відкрйвач, од(від)крйтель 
Открьівать, открьіть, ся — І) од(від)кри- 

вати, одкрити, ся, (що загорнуте) — 
од(від)гортати, розгортати, одгор- 
нути, розгорнути, ся, (що зачинене) 
— од(від)чиняти, одчинити, ся. — От- 
крьіть глаза — од(від)плющити, рос- 
плющити очі.—Открьггь грудь—розхрі- 
статися. — Открьіть стЬну — розмуру¬ 
вати (кам’яну), розібрати (дерев’яну); 
2) знаходити, назнавати, виявляти, 
знайти, назнати, вйявити, ся. — От- 
крьіть тайну — вйявити тайну. — От- 
крьіть сообщника — вйказати (това¬ 
риша). — Открьівается случай—випадає 
оказія; 3) починати, зачинати, по¬ 
чати, зачати, роспочатиг ся. — От- 
крьіть кампанію, сражеше — роспо- 
чати війну, баталію. — Открьіть книгу 
—розгорнути кнйжку.—Открьггь лав¬ 
ку, книжньїй магазині. — заложйти 
крамнйцю, книгарню. — О. пальбу — 
почати стріляти. — Открьілась лихо- 
радка — показалась пропасниця 

Открьітіе — од(від)криття, винайдіння, 
винахід 

Открьіто — явно, просто, не крйючись, не 
ховаючись 

Открьітьій — 1) од(від)крйтий, од(від)чйне- 
ний, відвертий; 2) чйстий (про по¬ 
ле), вільний (про повітря). — О. врагь 
— явний ворог , , 

Откуда,,откудова,— відки, відкіль, відкіля, 
звідки, звідкіль, звідкіля. —,Откуда-то 
— відкись, відкілясь, відкшьсь 

Откупать, откупить, ся — 1) од(від)купати, 
одкупйти, ся; 2) брати, взяти в по- 
сесію, в оренду; 3) викупати, вйку- 
пити, ся 

Откупать, ся — вйкупати, скупати, ся 
Откупной — відкупнйй,орендований 
Откупоривать, откупорить — од(від)тикати, 

од(від)корковувати, відіткнути, від¬ 
коркувати 
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Откупорка —- відкоркування, відкоркову¬ 
вання, відтикання 

Откупщик^» — посесор, орендарь 
Откупь—відкуп, посесія, оренда. —Держать 

на откупу — тримати в посесії, орен¬ 
дувати 

Откусьівать, откусить, ся — од(від)кусю- 
вати, од(від)гризати, відкусити, від- 
грйзти, ся 

Откуски — куски, недбїдки, недогризки, 
окрушки 

Откутьівать, откутать — роскутувати, рос- 
кутати 

Огкушать—поїсти, попити, покуштувати. — 
Огкуиіавши чай, пошли іулять — на¬ 
пившись чаю, пішли гуляти 

Отлагательство — од(від)клад, відволока 
Отлагать, отложить, ся — од(від)кладати, 

одкласти, ся; відволікати, відво- 
ліктй, відтягати, відтягти 

Отлагаться, отложиться — 1) од(від)діляти- 
ся, од(від)різнятися, од(від)падати, 
одділйтися, рдрізнйтися, одпасти; 
2) осідати, осісти 

Отламцвать, отломать, отломить, ся — од- 
(від)ломлювати, одломйти, вломй- 
ти, ся, (гильку) — од(від)^ахнути, ся 

О глегать, отлечь — 1) осідати, осісти; 2) лег¬ 
шати, полегшатр, одлйгнути 

Отлегльїй (хем.) — осілий на дні 
Отлежальїй — легкий, злеглий, злежалий 
Отлеживать, отлежать — од(від)лежувати, 

одлежати, перележати 
Отлеживаться, отлежаться — од(від)лежу- 

ватися, вилежуватися, одлежатися, 
вилежатися 

Отлежь — гуща, фус, фуси, осад 
Отлетадь, отлетьть — од(від)літати, одле- 

тіти, одлйнути 
Отлетньїй — відлітаїрчий 
Отлетільїй — відлетілий 
Отлеть — од(від)літ, вйліт 
Отлнвать. отлить, ся — 1) од(від)ливати, од- 

(від)сипати, відлйти, віділляти, від- 
сйпати, ся; 2) виливати, вйлити, ся; 
3) мінятися, мінйтися, переливатися 
(про колір тканини) 

Отливика — ринва 
Отливка — од(від)ливання, од(від)лйв; ви¬ 

ливання, вилив 
Отливной — 1) виливнйй; 2) лйтий, вйли- 

тий (з металю) 
Отливокь — вйливок (з чого) 
Отливистьій — мінлйвий, мінючий, селез- 

нйстий (про колір) 
Отливщикь — ливарник 
Отливь— 1) д. Отливка; 2) (ґеогр.) (од)від- 

плйв 
Отлизьівать, отлизать — од(від)лйзувати, 

надлйзувати, одлизати, надлизати 
Отличать, отличить, ся— 1) од(від)різняти, 

розрізняти, роспізнавати, відріз- 
нйти, ся, розрізнити, роспізнати; 
2) од(від)значати, ся, визначати, ся, 
виділяти, ся, видаватися, одзна- 
чйти, вйзначити, вйділити, ся, вй- 
датися 

Отличествовать— відзначатися, од( відріз¬ 
нятися ( 

Отличнтельньїй — відмінний, відрізняючий, 
видатнйй, знаменнрй І 

Отличіе — 1) (од)відміна, ріж(з)ниця; 
2) (од)відзнака , , 

Отличньїй, но — 1) відмінний; но, різний, 
но, инакше, йньше, йньшим спосо¬ 
бом; 2) дуже гарний, дуже добрий, 
дуже.гарно, дуже добре, чудовий, во, 
роскішний^но , , 

Отличность — ріжність, ріжниця, ВІДМІН¬ 
НІСТЬ 

Оглогій — спадистий, похйлий, згористий 
Отлогость — спадистість, похйлість, зго- 

ристість 
Отлогь — д. Оглогость і Откось 
Отложеніе — відпад, відкладання 
Отложной — виложистий, од(від)кладнйй 
Отломокь — відломок, уломок, вломок, ула¬ 

мок, вйломок 
Отломь — відлом, злом 
Отлудить — вйлудити, побілйти 
Отлучать, отлучить, ся — (од)відлучати, од- 

(від)рішати, одлучйти, відрішйти, 
ся 

Отлученіе — (од)відлу'ка, відлучення 
Отлучительньїй — відлучаючий 
Отлучка — відлучка 
Отлучньїй — (од)відлучний г 
Отльїгаться, отрлгаться—од(від)бріхувати- 

ся, вибріхуватися, одбрехатися, вй- 
брехатися. , 

Отльїжка — вибріхування, відбрехи 
Отльїнивать, отльїнять — ухилятися, уни¬ 

кати, ухилйтися, унйкнути , 
ОтлЬзать, отлЬзть — од(від)лазити, оризти 
ОтлЬпливать, отліпить, ся — од(від)ліплю- 

вати, одліпйти, ся 
Отляпнуть — од(від)рубати, од(від)тяти 
Отмазать — помазати, вймазати, помастй- 

ти, вймастити 
Отмаливать, отмолить — од(від)молювати, 

вимолювати, одмолйти, вймолити 
Отмалчиваться, отмолчатіуСя — відмовчува¬ 

тись, мовчки терпіти, відмовчати- 
ся 

Отмальївать, отмолоть —• відмелювати, від- 
молоти, перемолоти 

Отманивать, отманить — од(від)манювати, 
од(від)нажувати, од(від)ваблювати, 
переманювати, одманйти, однади- 
ти і т. д. 

Отматьівать, отмотать, ся — од(від)мотува- 
ти, одмотати, ся 

О тмахивать, отмахать, отмахнуть, ся— од- 
(від)махувати, ся, одмахати, одмах- 
нути,ся 

Отмачивать, отмочить, ся — од(від)мочува- 
ти, одмо,чйти, ся 

Отмашка — відмах 
Отмежеваніе — помір (грунту), відмежуван¬ 

ня 
Отмашь — д. Наотмашь 
Отмежевьівать, отмежевать, ся — од(від)- 

межовувати, відмежувати, ся 
Отмелистьіи — мілкйй 
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Отмель — мілина 
Отмерзать, отмерзнуть — од(від)мерзати, 

одмерзнути, розмерзати, розмерз- 
нути, ся 

Отмерзльїй — відмерзлий 
Отместка — помста, віддяка 
Отметать, отметнуть — од(від)кидати, від¬ 

кинути 
Отминать, отмять — од(від)минати, розми¬ 

нати, оді(віді)мняти, розімняти 
Отмокать, отмокнуть — од(від)макати, од- 

мокнути 
Отмолачивать, отмолотить — відмолочува¬ 

ти, відмолотйти 
Отмолвить — од(від)мовити, одраяти, роз¬ 

раяти 
Отмолоть — обмолот 
Отмораживать, отморозить, ся — од(від)мо- 

розювати, одморозити, ся 
Отмститель, ница — д, Мститель 
Отмщать, отмстить, отомстигь — мстити, ся, 

пімстйтися, відомстйти, помстйти- 
ся, од(від)дячити. — Отмстить сь 
лихвою — оддячити сто з оком 

Отмщеніе — помста, од(від)плата, заплата, 
віддяка 

Отмьівать, отмьіть, ся —од(від)мивати, од- 
мйти, ся, (про праття білизни) — 
одпирати, одіпрати, попрати 

Отмьїкать — почесати (льон). — Отмьїкать 
горе — перебідувати 

Отмьїкать, отомкнуть, ся — од(від)пирати, 
од(від)микати, одперти, одімкну- 
ти, ся 

Отмьілить, ся — одмйлити, ся 
Отмьічка — од(від)мйчка, вйтрих 
Отміна — () знесення, скасування: 2) од- 

(від)міна, ріж(з)ність, ріж(з)ниця. — 
О. смертной казни — знесення кари 
на горло, на смерть 

Отмінность — відмінність, ріжність; вй- 
щість, вйборність 

Отмінять, отмінить, ся — касувати, зноси¬ 
ти, скасувати,знести, ся 

Отмінньїй, но — д. Отличньїй, но. — 
Огміїїно хорошо — дуже гарно 

Отміривать, отмірить — од(від)мірювати, 
одмір^ти 

Отмірь — відмір ' 
Отміта, отмьтка — помітка, замітка, при¬ 

кмета, знак, признака, відмітка, но¬ 
татка 

Отмічать, отмітить — зазначати, відміча¬ 
ти, помічати, позначати, од (відзна¬ 
чати, зазначйти, відмітити, поміти¬ 
ти, позначйти, відзначити 

Отмякнуть — зм’якнути, розімнякнути 
Отмякльїй — зм’яклий 
Отнашивать, относить — зношувати, зно- 

сйти 
Отнесеніе — віднесення 
Отнимать, отнять — од(від)німати, од( ви¬ 

бирати, оді(віді)ймати, видирати, од¬ 
няти, відійняти, оді(віді)брати, вй- 
дерти. — Отнять дитя оть груди — од- 
(від)лучйти, залучйти дитину. — 
Отнять право слова — позбавити сло¬ 
ва. — Отнять рЬчь — умкнути мову 

Относительно — відносно, що до (чого), 
поглядно(на) 

Относительньїй — 1) відносний, поглядний, 
стосункбвий; 2) умовний, но 

Относительность — відносність, погляд- 
ність, умовність 

Относить, отнести, ся — 1) од(від)носити, 
однестгі, ся; 2) од(від)нбситися, 
ставитися (до чого), стосуватися, 
стосунки мати, дотикатися, тйчи- 
тися, од(від)нестйся. — Относиться 
хорошо — ставитись добре (до кого), 
поводитись добре (з ким); 3) уда¬ 
ватися, удатися (до кого) 

Относь — віднесення 
Откочевать — переночувати 
Отношеніе— 1) відносини, стосунок. — Вза- 

имньїя огношенія — взаємини; 2) лйсг; 
3) відношення; 4) завідбмлення. — Вь 
зтомь отношеніи — з цього погляду 

Отньїні — з сього часу, від сього часу, 
відтепер 

ОтнЬкиваться, отнікаться — од(від)мовля- 
тися, од(від)магатися, одмовитися, 
одмогтйся 

Отнюдь — ні в якім разі, ніже, аніже, ні¬ 
чого 

Отнятіе — відняття, віднімання, відру- 
бання 

Отобраніе — відібрдння 
Отобьдать — пообідати 
Отовсюду — од’усюди, від’усюди, звід’у- 

сіль, з усіх усюд, зо всіх усюд, від’у- 
сіль 

ОтогрЬвать, ото гріть, ся — оді(віді)грів^ти, 
розгрібати, розігрівати, відігріти, 
розігріти, (хукаючи) — од(від)ху- 
кати 

Отогріваніе — відгрівання 
Отодвигать, отодвинуть, ся — од(від)су вати, 

од(від)содувати, одсунути, ся 
Отозваніе— відклик, відкликання 
Отойти — відійтй 
Отолачивать, отолочить — лущити, вйлу- 

щити 
Отопки —1) вишкварки; 2) д. Отопокь 
Отопленіе — опащ паливо, топливо 
Отопокь — шкарбун, шкарбунй 
Отопрівать,, отопрьгь — оді(віді)прівати, 

оді пріти 
Оторачивагь, оторочить — облямовувати, 

облямувати ' 
О торванность — відірваність 
Оторопілосгь — торопленість 
Оторопілий — торопдений,зляканий 
Оторопіть — оторрпіти, злякатися 
Оторочка —- облямівка 
Отосланіе — відіслання 
Отострить — од(від)гострйти, вигострити 
Отохочивать, отохотить —- од(від)бивати, 

одбйти охоту ( 
Отощалость — охлялість, змарнілість, 
Отощальїй — охлялий, захлялий, змарнілий 
Отощевать, ртощать — охлявати, захлявати, 

марніти, охцясти, охлянути, за- 
хлясти, змарніти, помарніти 

Отпадать, отпасть — од(від)падати, од- 
пасти 
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Отпаденіе — відпад, відступ 
Отпадьішь— 1) падалиця; 2) д. Отступннкь 
Отпаивать, отпаять, ся — од(від)лютбвува- 

ти, одлютувати, ся 
Огпаивать, отпоить, ся — 1) випоювати, вй- 

поїти; 2) од(від)пбювати, одпоїти 
Отпайка — відлютування 
Отпалзьівать, отползтп — од(від)повзати, 

одповзтй 
Отпаривать, отнарить, ся — 1) од(від)парю- 

вати, одпарити, ся; 2) випарювати, 
випарити, ся; 3) парити, шпарити, 
чухрати, періщити, шмагати, випа¬ 
рити, вишпарити, одчухрати і т. д. 

Отпарьівать, отпороть, ся — од(від)пбрюва- 
ти, одпороти, вйпороти, роспорб- 
ти, ся 

Отпашка — від’орання, від’брювання 
Отнахивагь, отпахагь — од(від)6рювати, 

об’брювати, од’орати, об’орати 
Отпахивать, отпахнуть, ся — д. Отмахи- 

вать, ся 
Отпачкагь — закаляти, покаляти 
Огпечатлї.вать, отпечатліть, ся — витиску¬ 

вати, вйтиснути, ся; позначати, по- 
значйти,ся 

Отпечатокь — од(від)бйток, вйтиск; познак, 
знак 

Отпечатьівать, отпечатать — видрукбвува- 
ти, витаскувати, вйдрукувати, вй¬ 
тиснути 

Отпивать, отпить, ся — 1) надпивати, над¬ 
пити; 2) випивати, вйпити; 3) од- 
(від)пивати, ся, одпйти, ся 

Отпиливать, отпилить, ся — од(від)пйлюва- 
ти, одпиляти, одпилйти,ся 

Отпирать, отпереть, ся — 1) д. Отмьїкать; 
2) од(від)магатися, од(від)рікати- 
ся, од(від)пиратися, одмогтися, од- 
ректйся, одпертися 

Отпираніе — відмикання 
Одпирательство — відмага, відрікання, від¬ 

пирання 
Отпировагь — од(від)бенкетувати, од(від)- 

гуляти, од(від)балювати 
Отписка — од(від)пйска, бд(від)пис; листу¬ 

вання 
Отписьівать, отписать, ся — од(від)пйсува- 

ти, одписати, ся 
Отпихивать, отпихнуть, ся — од(від)пйхува- 

ти, одпихати, одіпхнути, ся 
Отнлата — од(від)плата, заплата, віддяка 
Отплачивать,отплагить, ся— 1) віддячува¬ 

ти, віддячити; відплачувати, від¬ 
платити; 2) викуплятися, од(від)- 
куплятися, вйкупитися, одкупй- 
тися 

Отплевьівать, ся, отплевать, ся, отплюнуть 
— одпльбвувати, ся, спльовувати, 
одплювати, ся, сплювати, сплюнути 

О гплескива гь, отплескать, отплеснуть, ся — 
од(від)хлюпувати, од(від)плюскува- 
ти, одбрйзкувати, одхлюпати, од- 
плюскати, одхлюпнути, одбрйзка- 
ти, ся 

Отплескь— 1) одхлюпування, одплюскуван- 
ня, відплюск; 2) вйпліски, брйзки 

Отплетать, отплесть — 1) од(від)плітати, од- 
плестй, 2) виплітати, вйплести 

Отпльївать, отпльїть — од(від)пливати, од- 
плистй, одплйнути 

Отплясьівать, о гплясать — 1) витанцьовува¬ 
ти, вйтанцювати; 2) од(від)танцьб- 
вувати, одтанцювати 

Отполаскивать, отпрлоскать, отполоснуть, 
ся— 1) виполіскувати, вйполоскати, 
ся; 2) од(від)поліскувати, одполос- 
кати,ся 

Отполировать — од(від)лощйти, віілощити. 
од(від)шліхувати, од(від)полірува- 
ти, од(від)яснйти 

Отполосовать — од(від)шмагати, од(від)ба- 
тбжити, одсупбнити 

Отпороть — 1) д. Отпарьівать; 2) вйпарити, 
вишпарити, од(від)шмагати, од(від)- 
батбжити, одчухрати 

Отпорь — 1) опір; 2) бдсіч, відпір 
Отпорньїй — відпбрний 
Отпорхнуть — од(від)лйнути 
Отпостит>ся — од(від)постйтися, од(від)- 

говітися 
Отпотчивать — 1) попбштувати, почастува¬ 

ти, вгонббити, уконтентувати, утрак- 
тувати; 2) одчитати (кому), по¬ 
частувати, уразйти (кого), одлупй- 
ти, стусанів надавати 

ОтпотЬльїй—-спітнілий, , 
ОтпотЬть— 1) од(від)потіти, спітніти; 2) вй- 

потіти 
Отпоясать — од(від)перезати 
Отправитель, ница — пересйлач, ка; пере¬ 

силаючий, пересилаюча 
Отправленіе — 1) виряжання, виправа; 

2) пересилання, пересилка; 3) од(від)- 
бування, од(від)оуток, виконання 
(обов’язків) 

Отправлять, отправить, ся — 1) виряжати, 
виправляти, одправляти, висилати, 
од(від)силати, пересилати, вйряди- 
ти, вйправити, одправити, одпро- 
вадити, вйслати, одіслати, пере¬ 
слати, ся. — Отправиться (куди) — 
вйрядитися, поїхати, вйїхати, пітй, 
помандрувати, помайнути, (с(ь)віт за 
очі) — повіятися, (до кого за яким 
ділом) — удатися. — Отправить па 
тоть СВІТІ» — з с(ь)віту зігнати, вко- 
ротйти віку, на той с(ь)віт загна¬ 
ти; 2) правити, од(від)правляти, 
одправити; 3) од(від)бувати, одбу¬ 
ти, виконувати, вйконати 

Отпраздновать — од(від)с(ь)в’яткувати 
Отпрашивать, отпросигь, ся — од(від)прб- 

шувати, одпросйти, випросити, ся 
От пруживать, отнружать, отпрудить — роз- 

’ ганувати, розгатйти 
Огпрьігивать, отпрьігнуть—од(від)плйгува- 

ти, од(від)скакувати, од(від)стрибу- 
вати, одплигнути і т. д. 

Отпрьіскивать, отпрьіснуть, ся — 1) од(від)- 
брйзкувати, одбрйзнути, ся; 2) па¬ 
роститися, парости пускати, брб- 
статися, брбститися 

Отпрьіскь— парост, парісток, парість, од- 
(від)рбсток, бдрість, бростбк, брость. 
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Отрьівокь — уривок 
Отрьівочньїй, но — урйвочний, но, уривцем 
Отрьігать, отрьітнуть, ся — (од)відригати, 

відригнути, ся 
Отрьіжка — відгйк, надха, натха 
Отрізной — обрізний, відтятий, обтядий 
ОтрЬзокь — відрізок, відтйнок, урізок, 

укравок (напр. тканини), скйба, 
скйбка (землі, хліба), кришеник 
(м’яса), клап.оть, клаптик (тканини, 
паперу),.націбок (дерева) , 

ОтрЬзь — 1) відрізування; 2) (од)відріз. — 
На огрезь — начисто, цілком 

ОтрЬзьівать, отрЬзать — од(від)різувати, 
од(від)тинати, одрізати, одтяти, од- 
краяти, вкраяти 

ОтрЬшать, отрЬшить, ся — відправляти, 
відправити, усувати, усунути, од- 
(від)лучати, од(від)стороняти, од- 
(від)рішати, одлучйти, відсторони¬ 
ти, ся, позбутися. — ОтрЬшить оть 
должности — скйнути з уряду, з по¬ 
сади 

Отрядь — 1) виря^ання, од(від)ряжання; 
2) відділ, загін (р. загону), (на роз¬ 
відках) — чата. — Предводитель отря- 
да — ватаг, ватажок 

Огряжать, отрядить — виражати, (од)від- 
ряжати, вйрядити, відрядити 

Отрясать, отрясти — обтрушувати, обтру- 
сйти; обтріпувати, обтріпати , 

Отряхивать, отряхнуть, ся — витріпува¬ 
ти, вйтріпати, ся 

Отсаживать, отсадить, ся — 1) од(від)сажу- 
вати, пересажувати, одсадйти, пе- 
ресадйти; 2) д. Отрезьівать 

Отсасьівать, отсосать, ся — од(від)сисати, 
відсосати, оді(віді)ссати, од(від)- 
смоктати , 

ОтсвЬть — (6д)відс(ь)віт ' 
ОтсвЬчивать, ся — (од)відс(ь)вічувати, ся, 

од(від)бивати с(ь)віт 
Отселокь — вйселок, хутір 
ОтселЬ — 1) д. Отсюда; 2) з сього часу 
Отселягь, отселить — виселяти, вйселити 
Отсиживать, отсидЬть — од(від)сйжувати, 

одсйдіти, висйжувати, вйсидіти 
Отсинить — посинйти 
Отскабливать, отскоблить, ся — од(від)скрі- 

бати, од(від)скромажувати, від- 
скребтй, відскромадити, ся 

Отскакивать, отскочить — од(від)скакува- 
ти, од(від)плйгувати, од(від)стрй- 
бувати, відскочити, одскакн^ти, 
одплигн^ти, одстрибнути 

Отскребки — вйшкрібки, ^йскрібки , 
ОтскрипЬть — перескрипіти, відскрипіти 
Отсланивать, отслонять, отслонить, ся — 

од(від)слоняти, од(від)туляти, од- 
слонйти, одтулйти, ся 

Отслуга — (од)відслуга 
Отслуживать, отслужить—(од)відслужу ва¬ 

ти, одслужйти 
Отслушать — вйслухати (до кінця) 
ОтсмотрЬть — (од)віддивйтися 
Отсовітованіе — відрядження 
ОтсовЬтчикь — відрадник 

Отсов’Ьтьівать, отсовітовать — од(від)ра- 
джувати, розраювати, відрадити, 
розрадити, розраяти 

Отсовьтьіваніе — од(від)раджування 
Отсохльїй — од(від)сохлий 
Отсрочивать, отсрочить — (од)відкладати, 

відкласти, відрочувати, відрочгіти 
Отсрочка — (од)відклад, відкладання, від¬ 

речення, відстрочення 
Отставать, отстать — 1) од(від)ставати, 

приставати, одбиратися, відстати 
і т. д.; 2) (од^відчіплюватися, від- 
чепйтися. — О гстань, те оть меня — 
геть, гетьте од мене, дайте мені 
спокій 

Отставка — од(від)ставка. відстава 
Отставлять, отставить — (од)відставляти, 

відставити 
Оставной — (од)відставнйй 
Остаивать, отстоять, ся — 1) вистоювати, 

вйстояти, ся, простояти; 2) од(від)- 
стрювати, одстойти, ся, осідати, 
осісти; 3) обставати, обороняти, бо- 
ронйти, од(від)боронйти, заступати¬ 
ся, оборонити і т. д. 

Отстальїй — 1) (од)відсталий; 2) відлйплий, 
відпалии 

Отстанавливать, отстановить — (од)відста- 
новляти, відстановйти 

Отстегивать, отстегнуть — од(від)стьобува- 
ти, од(від)щіпати, відстібнути, від- 
щіпнути 

Отстегивать, отстегать— 1) д. Отстегивать; 
2) вистьобувати, вйстьобати; 3) вй- 
хльостати, од(від)шмагати 

Отстирать — вйпрати, попрати 
Отстои — осад, гуща, фус,,фуси 
Отстояніе — відлеглість, вщстань 
Отстоять — 1) д. Отстаивать; 2) од(від)ля- 

гати (від чого на) 
Отстоящій — відлеглий 
Отстрадать — вйтерпіти, відбути муку 
Отстраивать, отстроить — од(від)будовува- 

ти, вибудовувати, вйбудувати 
Отстранять, отстранить, ся — відстороняти, 

відсувати, відсторонйти, відсунути, 
ся, од(від)кидати, од(від)пихати, 
одкйнути, ся і т. д.; усувати, усунути 

Отстраненіе — усунення, відсторона 
Отстригать, -ричь — відстригати, від- 

стрйгти 
Отстротать — од(від)стругати, вйстругати 
Отстріливать, отстрьлять, ся — відстрелю- 

вати, од(від)бивати, відстрелити, 
одбйти, ся 

Отстряиать — попорати, упорати, ся 
Отступать, отступить, ся — 1) од(від)ступа- 

ти, одступйти, ся; 2) зрікатися, 
одрікатися, цуратися і т. д., д. От- 
рекаться. — Отступать оть истиньї 
— ухилятись в)д правди 

Отступленіе — од(від)ступ, уступ, відсту¬ 
пання 

Отступникь, ца — (од)відступник, ця, (від 
*народности) — перевертень, пере- 
кйньчик. 

Отступничество — відступство, (од)відступ- 
'ництво 
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Отступной — (од)відступний. — Отступное 
— одчіпне, уступне 

Отсуждать, отсудить — присуждати, при¬ 
судити; висудити, випозивати; від¬ 
суджувати, відсудити 

Отсутствіе — відсутність, небутність, не- 
буть, неприсутність, непритомність 

Отсутствовать — не бути, не бути присут¬ 
нім 

Отсуствующій — неприсутній, непритомний 
Отсучивать, отсучить, ся — од(від)сукува- 

ти, од(від)кручувати, одсукати, од- 
крутйти, ся; посукати 

Отсу шать, отсушить — 1) од(від)сушувати, 
висушувати, одсушйти висушити, 
усушйти. — Огсуши мнь руки, если 
я взяль— нехай мені руки одсохнуть, 
колй я брав; 2) од(від)чаровувати, 
одчарувати; 3) посушйтц 

Отсчитрівать, отсчитать — одлічувати, ви¬ 
лічувати, одлічйти, вйлічити 

Отсьілать. отоспать — од(від)силати, оді- 
(віді)слати 

Отсьшать, отсьіпать — од(від)сипати, над¬ 
сипати, одсйпати, надсйпати 

Отсьіпка — відсйп 
Отсьіпаться, отоспаться — од(від)сипа- 

тися, висиплятися, одіспатися, вй- 
спатися ( 

Отсьіпной — відсипнйй, відміряний 
ОтсьірЬльїй — од(від)леглий, відвологлий, 

відвохлий 
О гсьір’Ьть — од(від)вбхти, відвбхнути, од- 

(від)вологнути, одлйгнути 
Отсьіхать, отсохнуть — од(від)сихати, уси¬ 

хати, одсохнути, усохнути 
ОтсЬвать, отсЦть, ся — відсідати, пересі¬ 

вати, відсіяти, ся, пересіяти 
Отсівь — відсівання, відсів 
ОтсЬдать, отсЬсть — (од)відсідати, від¬ 

сісти 
ОгсЬдина — роспалина, росколина, шпара 
Отсікать, отсЬчь — д. Отрубать 
Огсіченіе — відрубаная 
Отсюда — 1) відси, відсіль, відсіля, від¬ 

ціль, відціля, звідси, звідсіль, звід¬ 
сіля; 2) з сього,з цього 

Оттаивать, оттаять — од(від)тавати, од- 
(від)мерзати, відтанути, одмерзти, 
розмерзтися 

Отталина — опар, проталина (в льоду), 
тал, талина, таловйна (в снігу) 

Отталкивать, оттолкнуть, ся — (од)відпиха- 
ти, відштовхувати, (од)відтручу- 
вати, оді(віді)пхнути, ся, відштовх¬ 
нути, відтрутити, відражати, від- 
разйти 

Оттапливать, оттонигь — витоплювати, 
вйтопити 

Оттаптивать, оттоптать — (од)відтбпт\гва- 
ти, відтоптати. — Оттоптать обувь 
— стоптати, стопцювати обув’я 

Оттаскивать, оттащить — (од)відтягати, 
відволікати, відтягтй, відволоктй. — 
Оттаскать за волосьі — вйскубти, 
одскубти, вйчубити 

Огтачивать, отточить, ся — гострйти, од- 
(від)гострювати, вигострювати, вй- 

гострити, нагострйти, (на точилі) — 
наточйти, вйточити, ся; 2) виточу¬ 
вати, вйточити, ся 

Оттаяльїй -— відталий 
Оттаяніе — віддання ( ( 
Оттепель — (од)відлйга, відволож, відліж, 

росталь, ростопель 
Оттеребливать, оттеребить—од(від)дирати, 

оддерти, оді(віді)драти. — Оттере¬ 
бить (лень, конопли) — вйбрати. — 
О. бороду — вйдрати за бороду 

Оттесьівать, оттесать — (од)відтісувати, 
відтесати 

Оттирать, оттереть, ся — (од)відтирати, 
відтерти, ся 

Оттискивать, оттиснут ь — од(від)тйскувати, 
од(від)бивати, витйскувати, виби¬ 
вати, одтйснути, одбйти, вйтисну- 
ти 

Оттискь — од(від)бйток, вйтиск. 
Оттокь — ргінва 
Оттого — від того, через те, для того 
О гтолЬ — звідти і д. Оттуда 
Оттопки — вишкварки, шкваркй (од сала) 
Оттопьівать, оттопать, отгопнуть — од(від)- 

тупувати, одтупати 
Оттопьіривать, оттопьірить, ся — випинати, 

од(від)дувати, настовбурчувати, ся, 
вип’ясти, оддути, настовбурчити, ся. 
— Отдуть губьі — надути, од(від)- 
копйлити, закопйлити губи 

Отторгать, отторгнуть, ся — 1) од(від)рива- 
ти, одірвати, ся; 2) од(від)лучати, 
одлучйти, од(від)чахнути, ся 

Отторженіе — од(від)лука, відірвання 
Оттрепать — 1) д. Оттрепьівать; 2) од(від)- 

лупйти, одлупцювати, вйхльостати, 
прочухана дати 

Оттрепки — вйноски, лахміття, дрднтя, 
(з конопель) — костриця, терміття 

Оттрепьівать, оттрепать, ся — витріпувати, 
вйтріпати, вйтіпати, ся 

Оттрясать, оттряхать, оттрясти, оттрях- 
нуть — струшувати, обтрушувати, 
струсйтц, обтрусити, ся 

Оттуда — 1.) відти, відтіль, відтіля, звідти, 
зв.ідтіль, звідтіля, звідтам, з того 
міста; 2) з того часу, з тії, з тої, 
з тієї пори, відтоді; 3) з того, від 
того, через те 

Оттухнуть — стухнути 
Оттушевка — відтушування 
Отгушевьівать, -иіевать — відтушовувати, 

відтушувати 
Оттьїкать, ототкну гь, ся — од(від)тикати, 

оді(віді)ткнути, ся 
ОттЬнивать, оттЬнять, оттЬнить, ся — од- 

(від)тіняти, тінйти, одтінйти, ся 
ОттЬнка — тінюваннд 
ОттЬпокь — (од)відтінок, відтінь 
ОттЬснять, оттЬснить, ся — д. Отталки¬ 

вать 
Оттягивать, оттягать — од(від)тягувати, 

одтягати; од(від)судити, вйпози- 
вати 

Оттягивать, оттянуть, ся — 1) од(від)тяга- 
ти, од(від)волікати, одтягтй, одво- 
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локтй; 2) витягувати, витягнути; 
3) затягати,затягти 

Оттяжка — 1) од(від)тягання, витягання; 
2) од(від)клад, проволока, тяга¬ 
нина 

Оттяпмвать — відрубувати 
Отужинать — повечеряти 
Отуманивагь, отуманить,ся — туманити, 

туману пускати, затуманити, ся, 
заморочити, ся, обхмарити, ся, за¬ 
паморочити, ся, памороки, баки за¬ 
бити, затлумити, (задурманити, ся, 
почманіти, рочуміти 

Отупіть — затупіти, 
Отупілость — затупілість ; 
ОтуиЬльїй — пришелепуватий, затупілий 
Отуречиться — потурчитися 
Отутюжигь — відпрасувати 
Отучать, отучить— 1) виучувати, вивчити, 

повиучувати; 2) од(від)’учати, від’- 
учувати, від’учйти, віднадити, 

Огучніть — погладшати, ростовстіти 
Отхаживать, отходить — відхожувати, від¬ 

ходити 
Отхаркивать, отхаркать, отхаркнуть — од- 

(від)харкувати, одхаркати 
Отхватьівать — од(від)дирати, затинати, 

тнути 
Отхлебьівать, отхлебнуть — висьорбувати, 

од(від)сьбрбувати, висьорбати, од- 
сьорбати, вйхлестати 

Отхлестать — вйхльостати, вйбатожити, 
од(від)батожити , 

Отхлопьівдть, отхлопать— 1) обтріпувати, 
обтріпати, од(від)ляскати; 2) стоп¬ 
тувати, стоптати, вйтоптати, стоп- 
цювати; 3) од(від)плескувати, од- 
плескати 

Отхльїнуть — (од)відхлйнути 
Отходить, отойти — І) од(вщ)хбдити, відій- 

тй; 2), од(від)ходити, кйдати служ¬ 
бу, місце, ,одійтй (од кого), кйнути 
службу, місце; 3) умирати, помира¬ 
ти, конати, кінчатися, умерти, по¬ 
мерти, сконати. — Больной отходить 
— слабйй помирає, кінчається; 
4) відставати, відстати. — Обідня отош- 
ла — служба скінчйлася. — Отходя- 
щій — відхожий 

Отходная — (од)віді$ідна 
Отходь — 1) (од)відхщ; 2),кінець. — На од- 

ході — при кінці, на прй кінці; 
3) відхідник, паскудник 

Огходньн; — далекий, одлюдний, глухйй, 
самітний, затидінйй 

Отходчивьій — відхідливий 
Отхожій — далекий, сторонній, особий. — 

Отхожее місто — д. Отходь З 
Отхогіть, ся — перех.отіти, перехтіти, -ся 
Отцвільїй — відц(ь)вілий 
Огцвіть — відц(ь)віт 
Отцвітать, огцвІсти — (од)відц(ь)вітати, 

опадати (про ц(ь)віт), відц(ь)вістц 
Отцвічивать, отцвітить — (од)відц(ь)вічу- 

вати, відц(ь)вітйти 
Отцеубійство — батькоцбовство 
Отцеубійца — батьковбійник 

Отцовскій — отцевий, отцівський, отець¬ 
кий, батьківський, батьків, татовий, 
татів ( 

Отцовщина — отцівщина, батьківщина 
Отціживать, отцідить, ся — од(від)ціжу- 

вати, одцідйти; уточйти, вточйти, 
ся 

Отціловаться — націлуватися, перецілува¬ 
тися ( 

Отціплять, отціпить, ся — (од)відчіплюва- 
ти, відчепити, ся 

Отчаливать, огчалигь — (од)відчалювати, 
відчалити 

Отчаль — (од)відчалювання, (од)відчал 
Отчасти — почасти, частйною 
Отчаиваться, отчандься — тратити надію, 

стратити надію, звомпити, пустй- 
тись берега 

Отчаяніе — одчай, відчай, роспач, роспука, 
очайдушність 

Отчаянность — роспачливість, безнадій¬ 
ність, безпорадність; шаленість ( 

Отчаяішьій, но— 1) роспачливий, безнадій¬ 
ний, безпорадний, но, очайдушний, 
но; 2) голінний, шалений, запеклий, 
забісований 

Отчеканивать, отчеканить — вибивати, ви¬ 
бити, од(від)карбувати 

Отчего — чого, чому, чом, від чого; через 
що, а через те 

Отчего-то — чогось, чомусь 
Отчеркивать, отчеркнуть — (од)відзначати, 

відзначити, відкреслювати, від¬ 
креслити 

Отчерпьівать, отчерпнуть — од(від)черпу- 
вати, одчерпнути; надчерпувати, 
надчерпнути 

Отчерчивать, отчертить — (од)відрисовува- 
ти, відрисувати 

Отчесть — д. Отсчитьівать І 
Отчесьівать, отчесать — (од)відчісувати, 

відчесати; одчухрати 
Отчетливость — вйразність; достатність, 

докладність 
Отчетливьій, во, отчетистьій, то — вираз¬ 

ний, но, достотний, докладний, но 
Отчетньїй — рахунковий, відповідальний 
Отчетность — відповідальність, рахунко- 

вість, здавання рахунків 
Отчеть — справоздання (з чого), перелік, 

рахунок, обрахунок 
Отдать отчеть — здати справу, зложйти 

рахунок, подати справоздання , 
Отчизна — отчйна, вітчйна, отчйзна, рід¬ 

ний край, батьківщина 
Отчимь — вітчйм , 
Отчислять, отчислить — одлічувати, одлі- 

чйти, відчисляти, відчйслити 
Отчисленіе — відлічування, відчйслюван- 

ня; відчйслення 
Отчитьівать, отчитать — 1) (од)відчйтува- 

ти, відчитати; 2) (од)відшілтувати, 
(од)відмовляти, відшептати, відмо¬ 
вити 

Отчищать, -чистить — відчищати, відчй- 
стити 

Отчій — д. Отцовскій 
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Отчуждать, отчуждить, ся — (од)відлучати, 
відлучити; (од)відчужати, відчужу¬ 
вати, відчуженйти; цуратися, від¬ 
цуратися 

Отчужденіе — (од)відчуження, відібрання 
Огшагивать, отшагать, отшагнуть — 1,) (од)- 

відс^упати, відступити; 2) міряти, 
відміряти ступнями 

Отшалберить — перебайдикувати 
Отшалить — перепустувати 
Отшагьівагь, отшатнуть, ся — відчитувати, 

відчитати, відхитнути, ся 
Отшелушивать, отшелушить — вилущува¬ 

ти, вилущити ( 
Отшельиикь, ца — пустельник, ця, саміт¬ 

ник, скитник, ця, од(від)лібдник, ця 
Отшельничество — пустельництво, скйт- 

ництво 
Отшельническій, отшельничій — пустель- 

ницький, скйтницький, 
Отшептьівать, -тать — відшіптувати, від¬ 

шептати ( 
Отиіествіе — (одївідхід 
Отшибать, отшиоить, ся — од(від)бивати, 

одбйти, ся; відтовкати, -вктй 
Отшивать, отшить, ся — відшивати, відшй- 

ти, ся 
Отшлепьівать, отшлепать, ся — 1) шльопа¬ 

ти, вйшльопати, нашльопати (до¬ 
лонею}, вйхльостати, вйстьобати, 
од(від)чу?фати, одбатбжцти, вй- 
шпарити (батогом); 2) задріпувати, 
задріпати, захвойдати, ся 

Отиілифовьівать, отшлифовать—шліхувати, 
вйшліхувати, од(від)’яснйти 

Отшпаклевать — вйшпаклювати 
Отштукатурить — обтинькувати, вйтиньку- 

вати, вйщекотурити 
Отшучиваться, отшутиться — жартами од- 

" биватися, од(від)жартуватися 
Отщебетать — перещебетати 
Отщекотать — перелоскотати 
Отщелкать— 1) перелускати, перелузати; 

од(від)лущити; 2) оллупйти, одлуп- 
цювати; 3) одчитати (кому) 

Опцелкать—переляскати, (про соловейка) — 
перетьбхкати 

Отіцелкивать, отщелкнуть — од(від)щіпати, 
відщіпнути (клямку) 

Отщемлять, отщемить—прищйку вати, при- 
щикнути 

Отщепенець — єретйк, одщепенець 
Отщеплять, отщенить — відколювати, від¬ 

дирати, відколоти, відідрати; од- 
(від)чахну7И (гилку) 

Отщепокь — тріска, скалка, оскомелок 
Опципьівать, отщішать, отщипнуть—відщй- 

пувати, відщипнути, (пір’я, волос¬ 
ся) — одскубувати, одскубтй 

Оть, ото — од, від, з. — Время оть в ремени — 
часами, від часу до часу, колй-не 
колй. — Оть глупости — з дуру. — 
Оть радости —з радощів. — Оть 
роду — з роду. — Оть того, что — 
через те, що торб, що 

Отьемлемьій — відніманий, від’ємний 
Отьемлемость — відніманість, від’ємність 

О гь{.дать, отьЬсть, ся — 1) з’їдати, з’їсти, 
поїсти; 2) від’їдати, відгризати, 
від’їсти, відгрйзти; 3) від’їдатися, 
роз’їстися 

ОтьЬдокь — об’їдок, недоїдок, (частіше 
мн.) — недоїдки, недогризок 

ОтьЬздить, ся — 1) від’їздити, скінчйтн 
їзду; 2) з’їздитися 

ОтьЬздньїй — від’їзднйй 
ОтьЬздь — од’їзд, від’їзд, виїзд, рушання 
ОтьЬзжать, отьЬхать — 1) від’їзжати, від’- 

їздйти, виїзжати, виїздйти, від’їха¬ 
ти, вйіхати; 2) переїзжати, переїз- 
дйти, переїхати 

ОтьЬзжій — виїзжаючий. — ОтьЬзжее 
поле — далеке від села і нив поле 

Отьзкзаменовать — переекзаменувати, про¬ 
екзаменувати, 

Отьявленньїй — звісний, всім відомий 
Отьігрьівать, отьіграть, ся — од(від)грава- 

ти, оді(віді)грати, ся 
Отьімалка — ганчірка (до горшків) 
Отьімать — д. Отнимать 
Отьінивать, отьінить — тинйти, обтинйти 
Отьіскивать, отьіскать, ся — од(від)шукува- 

ти, знаходити, одшукати, знайти, ся. 
— Отьіскивать судомь — позивати, 
вйпозивати. — Отьіскать одинь дру¬ 
гого — зшукатися 

Отяготительность — утяжлйвість, сутуж- 
ність 

Отяготительньїй — уряжлйвиц, сутужний 
ОтяготЬть — обважніти, отяжіти 
Отяготініе — обтяження, утяження 
Отягощать, отяготись — обтяжати, утяжати, 

обтяжйти, утяжйти 
Отягощеніе — обтяження, утяження, тягарь, 

тяжарь , 
ОтяжелЬльїй — обважнілий 
Отяжеліть — обважніти 
Офицерь — офіцер 
Оффиціальньїи, но — урядовий, во, офіціаль¬ 

ний, но 
Оффиціальность — урядовість, офіційль- 

ність 
Охабень — керея, кобеняк 
Оханіе — охання, охкання 
Охапка — оберемок 
Охапьівать, охапнуть— 1) обхоплювати, об- 

хопйти; 2) обкрадати, оббирати, 
обікрасти, обібрати 

Охать, охнуть — охати, охкати, охнути 
Охватьівать — д. Обхватьівать 
Охлада — охолода, остуда 
Охладительньїй — остуднйй 
ОхладЬвать, охладіть — холонути, прости¬ 

гати, охолонути, прохолонути, остйг- 
нути, простйгнути 

ОхладЬльїй — охололий, остиглий, простйг- 
лий 

Охлаждать, охладить, ся — охоложувати, 
прохолбжувати, вихолбжувати, ви¬ 
стежувати, ся, охолодити, прохоло- 
дйти, ся, охолонути, прохолонути, 
простйгнути 

Охлажденіе — охолода, остуда 
Охлестать — охльостати (батогом), обтрі¬ 

пати (одежу) 
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Охлопокь, охлопье — клочча 
Охмелілий — підпилий , 
ОхмелЬгь -— охмеліти, оп’яніти 
Охолащивать, охолостить — 1) валашати, 

вивалашати, вихолостити і д. Ва- 
лоїпить; 2) обкрадати, обікрасти 

Охолощеніе — валашання, вихолощування 
Охорашивать, ся — чепурити, причепуря- 

ти, ся 
Охота — 1) хіть, охота. — Сь охотой — охо¬ 

че, залюбки; 2) (з рушницею) — охо¬ 
та, стрілецтво, (з собаками) — лови, 
влови, ловецтво, полювання, (яко 
промисел) — мисливство 

Охотиться — 1) охотитись, мати охоту, по¬ 
тяг до чого; 2) полювати 

Охотникь — 1) охочий, ласий (до чого); 
2) охбтник, доброволець; 3) стрілець, 
лрвець, мисливець, мисливий, мис- 
лівець 

Охотничій, охогническій — ловецький, 
ловчий, мисливський 

Охотно — охб^е, залюбки, радо. —Охотніе 
— охітніше, радніший 

Охоткость — охбчість 
Охотньїй—охочий, охітнйй, радий. — Охот- 

ньій рядь — ринок ріжної дробини 
Охра, ОсЬга — вохра 
Охрана — охорона, оборона 
Охраненіе — охорона, охоронення, варту¬ 

вання 
Охранитель, -ница — охоронець, охоронй- 

тель, -ка, сторож, опікун 
Охранительньїй — охоронний 
Охранять, охранить, ся — охороняти, обе¬ 

рігати, бороняти, ся, берегти, ся, 
охоронити, оберегти, ся 

Охрипать, охрипнуть —• хрипнути, охрипну¬ 
ти, охрйпти, (про кількох) — пере- 
хрйпнути 

Охриплость — хрйплість, охрйплість 
Охриплий — хриплий, охрйплий 
Охрить — вохритц, натирати вохрою 
Охроміть — окривіти, закульгати, зашкан¬ 

дибати 
Охромільїй— кривйй, кулявий, шкандибйл 
Охуадать, охудить — гудити, ганити, гань¬ 

бити, ханти, хаїти, паскудити, по¬ 
ганити, огудити, зганити, зганьбй- 
ти, обхаяти, опаскудити, опоганити 

Охужденіе — гудіння, догана 
Охуливать, охулить — гудити, хаяти, огу¬ 

дити, обхаяти 
Охь — ох! ой! 
Оцарапьівать, оцарапать, ся — дряпати, по¬ 

дряпати, удр(а)япати, удряпнути, ся 
Оцвітать, оцвісти — д.ОтцвІтать 
Оціждать, цціживать, оцідить, ся — од- 

(від)ціжувати, проціжувати, одці- 
дйти, процідйти, ся 

ОцІнивать, оцінить, ся — цінувати, цінйти, 
оцінювати, оцінйти, поцінйти,. по¬ 
цінувати, ся, (знову) —переоціню¬ 
вати, перецінйти, перецінувати 

Оціненньїй — цінований, оцінований, поці- 
нбваний, оцінений 

Оцінка — цінування, оцінування, звйзначе- 
на ціна 

Оціночний — цінувальний 
Оцінщикь — цінувальник, цінйтель ( 
Оціпенівать, оцІпенІть — деререніти, 

клякнути, дубіли, одеревеніти, за¬ 
клякнути, одубіти, дубом ст^ти 

Оціпенініе — одуолість, рдеревенілість 
Оціпенільїй — одеревенілий, закляклий, 

задубілий 
Оціплять, оціпить — 1) оточувати, оточйти 

(військом); 2) обчіпляти, цачіпляти, 
обчепйти, начепйти, пообчіплювати, 
поначіпляти 

Оціпленіе — оточення (військом) 
Оціпь — журавель (коло кирниці) 
Очагь — огнище, (при печі) — припічок, (в 

сінях або на дворі) —1 кабиця 
Очанка, рос. Теуегіит СЬашаебгух Ь. — 

самосйр, чебрець лісовий, браткй 
польові, васйльки польові, польо- 
вйй матошник 

Очарованіе — зачарування, зачарбвання, 
чари , 

Очаровательньїй — чаріврйй, чаруючий 
Очаровательность — чарівність 
Очаровьівать, очаровать, ся — чарувати, 

зачаровувати, зачарувати, ся, при¬ 
чаровувати, причарувати 

Очарователь, -ница — чарівнйк, -ця 
Очевидець — самовйдець 
Очевидний, но — очевидний, очевйдьки, 

очевйдячки, видимий, мо 
Очелокь — челюсти (у печі) 
Очень — дуже, вельми, сйльне, тяжкр. — 

Очень захотілось — тяжко захтшося 
Очервивілий — червйвий 
Очервивіть — почервйвіти 
Очередной — черговйй, колійний 
Очередь — черга, черед, колія; ряд, поря¬ 

док. — По очереди — по черзі, у колію, 
почережно. — На очереди -— на черзі. 
— Не вь очередь — оезчережно, без 
черги. — Стоять на очереди — на ден¬ 
ному порядку стойти (про справи), 
— Приходить очередь другого, друго¬ 
му — приходить на йншого 

Очереть — д. Камьішь 
Очеретянка, пт. ЕтЬегіга зсЬоепісІш — оче¬ 

ретянка 
Очеркивать, очеркнуть—окреслювати, окре¬ 

слити, обчеркувати, обчеркнути, об¬ 
рисовувати, обрисувати, (цирку¬ 
лем) — обцирклювати 

Очеркь — нарис, начерк, скіц 
Очернивать, очернять, очернить — 1) чор¬ 

нити, почорнйти; 2) обмовляти, об¬ 
бріхувати, чорнити, обмовити, оббре¬ 
хати, обчорнйти 

Очерствіть — зачерствіти , 
Очерствільїй — черствий, зачерствілий 
Очерствініе — зачерствіння 
Очертаніе — обрис, зарис, взір 
Очертьівать, очерчивать — д. Очеркивать. 

— Очертя го;лову —,осліп, сліпмф 
Очертіть — орортіти, обісіти, осточортіти, 

остобісіти 
Очески — пачоси, пачіскй, (на гребні) — 

клочча , 
Очесьівать, очесать, ся — 1) обчісувати, об- 
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чесати, ся; 2) чухатися, почухатися 
Очечньш — окуляровий 
Очинивагь, очинить, ся — заправляти, за¬ 

правити, темперувати, затемперу- 
вати, загострювати, загострити 

Очинка — темперування, загострювання, 
застругування (олівця) 

Очистительньїй — очищаючий 
Очистка — чищення, вичищення; обчйсті^а, 

очистка, (ставу од мулу) — шлямів- 
ка, шламування, (шкури од міздрі) — 
пляшівка 

Очитокь, рос. $етрепчуит Іесіогит Ь. — 
доля,скочки, пупець 

Очищать, очистить — І) очищати, обчищати, 
вичищати, очистити, обчистити, ви¬ 
чистити, (став від мулу) — шлямувати, 
вйшлямувати, перешлямувати, (поле 
від кущів) — теребити, вйтеребити, 
(від бур’яну, сапкою) — сапати, пере¬ 
сапати, (руками) — полоти, виполюва¬ 
ти, вйполоти, (кишки для ковбас) — 
шлямувати, вйшлямувати, (зерно 
від луски) — вилущувати, вйлущити, 
облущити, (зерно від луски шере- 
тівкою) — шеретувати, вйшеретува- 
ти, (зерно, від полови віянням) — ві¬ 
яти, провіяти, (на млинку) — млин¬ 
кувати, (решетом) — решетйти, ре- 
шетувати, точйти, переточйти, пе- 
репустйти, (дерево від молодих ги- 
лочок і листочків) — пасинкувати, 
попасинкувати, (овоч від шкурки) — 
обирати, обібрати, (шкуру від шер¬ 
сти) — вйлич кувати, (од міздрі) — 
пляшувати, (од шерсти і пір я) — 
скубтй, обскубти, обскубтй; 2) ви¬ 
порожнювати, опорожняти випо¬ 
рожняти, опорожнйти, вйпорожни- 
ти, ся; 3) оббирати, обібрати, облу- 
пйти, д. Обирать 2. — Очиститься 
оть грІховь —• од(від)покутувати 
гріхгі, розгрішйтися 

Очищеніе—очйщення прочйщення, прбчи- 
стка (животові); вйплата, урехту- 
вання (рахунку); випорожнення, спо¬ 
рожнення (місця). — Посліродовое 
о. — бруд 

Очки — окуляри 
Очко (у рослин) — брунька бррстбк, жи¬ 

вець, (в картах) — очко вічко 
Очная трава, рос. ЕирНгазіа оіПсіпаїіз Ь. — 

польовий васйльок, верес луговйй 
Очковая змія — окулярник, Иаіа Ігірікііапз 
Очной — очний. — Давать очную ставку — 

ставити на очі, уавіч, зводити, зво¬ 
дити на очі, на вічі 

Очувствьіваться, очувствоваться — очува- 
тися, очутйтися, очутися, очуняти, 
ся, прочуняти, прочуматися, очу¬ 
матися, оха/зутися, опдм’ятатися 

Очуміть — очуміти, очманіти, очамріти 
Очунаться, очнуться — 1) прокидатися, прокй- 

нутися, продрухатися; 2) прийти до 
пам’яти, очуняти 

Очутиться — опинятися , 
Ошалілий — одурілий, шалений, очмані¬ 

лий , , , 
Ошаліть -— здуріти, ошаліти, очманіти, 

здурманитись, обезглуздіти 
Ошаривать, ошарить — нишпорити, вйни- 

шпорити 
Обшаршавіть — зашаршавіти, пошарша- 

віти 
Ошеекь— ошййок 
Ошейникь — ошййник, нашийник 
Ошеломлять, ошеломить — приголомшува¬ 

ти, приголомшити, заойти паморо- 
ки, ошарашити, причмелйти 

Ошеломленіе — приголомшення 
Ошельмовать — зганьбити, знеславити 
Ошелудивіть — ошолудйвіти 
Ошелушать, ошелу шить, ся — облускувати, 

"облускати, облузати, облущити, ся 
Ошибать, ошибигь — оббивати, оббйти. 

— Его ошибаеть обморокомь — на 
його млість находить, він замліває 

Ошибаться, ошибиться — помилятися, оми- 
лятися, огрішати, хйбити, блудити 
словами, помилитися, омилитися, 
змилйти, схйбити. — О. вь расчеті — 
прогадати, обмахнутися, (поспіша¬ 
ючи) — прохопйтися. — О. вь ціні 
— процінувати 

Ошибка — помйлка, обмішка, омйлка, 
огріх, хйба 

Ошибочность — помилковість, помйльмість 
Ошибочньїй, но — помилковий, во, помйль- 

ний, но, омйльний, хйбний, но 
Ошпаривать, ошпарить — ошпарювати, опа¬ 

рювати, ошпарити, опарити 
Оштрафовьівать, оштрафовать — штрафува¬ 

ти, оштрафувати, поштрафувати 
Ощелачиваться, ощелочиться — визолюва¬ 

тися, визолитися 
Ощелокь — д. Осколокь 
Ощетиниваться, ощетиниться — настовбур¬ 

чуватися, настовбурчитися; наїжи¬ 
тися, наїжачитися; вйз(ь)віритися; 
насвиріпитися; вйтріщитися 

Оіципьівать, ощипагь — общй(і)пувати, об- 
гци(і)пати, (пір’я, шерсть, волосся) — 
оскубати, оскубтй, обскубтй, (ошпа¬ 
ривши) — патрати, обпатрати 

Ощупьівать, ощупать — лапати, облапува¬ 
ти, облапати, мацати, обмацати 

Ощупьіваніе — лапання, мацання 
Ошупь — полап. — На ощупь — на полап 
Ощупью— помацки, полапки, обмацки, по- 

лапцем,навпомацки,напомацки,66- 
лапки 

Ощутительность — чутлйвість, дошкуль¬ 
ність 

Ощутительньїй — чутлйвий, дошкульніш 
Ощущать, ощутить, ся — чути, вчувати, 

учувати, учути, вчути, ся 
Ощущеніе— вчуття, вчування. — Ощущеніе 

вкуса чего — цосмак (який) 
ОюнІть — помолодіти 
Оягниться — окотйтися 
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РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ словник 

п. 
Пава, (здр.) павушка, пт. Рауо сгізіаіиз — 

пава, (здр.) — павичка, павонька 
Павилина, павилица, рос. Сизсиїа — пові- 

тйця, привітйця 
Павіань^Зшииз — павіян 
Павлиніи, павлішовьій — павиний 
Павлинь, Рауо сгізіаіиз — павйч, павун 
Павлиньїя очки, рос. Аяиі1е§іа уи1§агіз Ь. — 

орлики, дзвіночки, голубкй, оксамйт 
Паворозокь, паворозь— поворозка, поворб- 

зочка , 
ПавЬтерь — ходовйй вітер 
Пагуба — 1) згуба, погйбіль, загуба, загйн; 

2) згуба, втрата, страта 
Пагубникь, ца — погубйтель, ка, згубця 
Пагубность — згубність 
Пагубньш, но — згубний, но 
Падалина, падалнца — падалиця 
Падалище, падаль — падло, стерво 
Падалиіцньїй — падловий 
Паданіе — падання 
Падать, пасть— 1) падати, упасти, впасти, 

валйтися, повалитися; 2) гйнути, за¬ 
гибати, погйнути, загйнути; 3) упада¬ 
ти, підупадати, занепадати, підупасти 

Падаеть жребій — випадає (йому, їй) 
Падаеть подозрініе — падає вина. — Падать, 

упасть вь обморозь — мріти, зомліва¬ 
ти, умлівати, зомліти, умліти.—Падать 
духомь — в тугу, в журбу вдаватись, 
журйтися 

Падежь—упадок, падь, пршесть, дох, вйздих 
Падежь — відмінок, одмшок 
Паденіе— 1) падання, спадання; 2) зблуд 
Палкій—ласий, охочий, квапний, кваплйвий 
Падкость — кваплйвість, ласість 
Падубь, рос. Ргахіпиз ехсеїзіог Ь. — ясень, 

ясенйна 
Падучая болкзнь, Еріїерзіа — чорна нем)ч, 

чорна рсворбба, причйна, мимохід, 
мимохщник, родймець 

Падчерица — пасербиця 
Паекь — пайок 
Пажить— вйгін, вйпас, пастівнйк, пасбвйсько 
Пажь — 1) паж; 2) джура 
Пазило — фуганок, уторник 
Пазить — жолобйти 
Пазникь— 1) д. Пазило; 2) рос. НуросЬаегіз, 

АсЬугорЬогиз — хвостач, Петрова за¬ 
куска 

Пазуха — 1) пазуха, пазушша; 2) паха, пахва 
Пазушина —дірка, ямка 
Пазушистьш—дірчатий. дірчастий, ямкуватий 
Пазь, мн. пазьі — жолоб, жолобок, рівчачок, 

(в клепках для дна) — утора, (частіше 
мн.) — утбри, (в стовпах) — ушул, 
(частіше мн.) — ушули 

Пай — пай , 
Пайщикь, ца — спільник, ця, член 
Пайщина—спілка, товариство і д. Ассоциація 
Пакеть — пакет, коверта 
Паклунь, рос. Теисгіиш СЬашаебгуз Ь. — 

чебрець лісовйй, самосйл, маточник 
польовйй; Т. Роїіиш Ь. — сідач, сиваш 

Пакля — клочча, пачіскй 
Пакляньїй — клбччаний, з клочча 
Паковать, ся — пакувати, ся 
Паколокь — пакіл 
Пакостить—капостити, паскудити, збиткува¬ 

тись, шкодити,пакостити 
Пакостникь, ца—капосник, паскудник, шкод- 

ник, ця, збитошник, ця, пакосник 
Пакостньїй — капосний, паскудний, шкод- 

лйвий, збитошний, пакісний 
Пакость — капость, паскудство, паскуд¬ 

ність, шкода, збйтки, пакість 
Палата, палати — палац, палати, хороми, 

горниці. — Ума палата — голова, ро¬ 
зумна голова. — Казенная палата — 
фінансова палата. — Судебная палата 
— судова палйта 

Палатка — намет, накриття, шатер, шатро, 
халабуда, халабудка 

Палачевскіи, палачевь —катівськйй, катів, 
катовий 

Палачь — кат, (побЛ — катюга 
Палашь — меч, міч (гострий з обох боків) 
Палевий — блідо-жовтий, половий 
Паленина—палятйна, смалятина, шмалятина 
Палений — сма(шма)ляїе)ний 
Палець — ]) палець, пучка, (здр.)—пальчик, па- 

люшок; 2) (в машинах) — палець, зуб 
Палечньїй — падешний, пальцьовий і д. 

Зубчатий 
Палисадина — паль, кіл, (тонка) — тичина 
Палисадникь—присадок, городчик, квітник 
Палитель — палій 
Палительньїй — пальний, запільний 
Палить — палити і д. Обжигать 
Палка, (здр.) палочка—палиця, (здр.)—паличка. 
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(поб.) — палюга, (зб.) — паліччя, (що з нею 
ходять) -— ціпок, (здр.) — ціпочок, (поб.) 
—ціпура, (загнута з одного краю)—кий, 
кій, (зо.) — кіячча, (попівська або черне¬ 
ча) — патериця, (чабанська) — гирлига, 
(з гаком, щоб ловігти овець)—бернак,(не 
отесана і груба) — ломака, (здр.) — ло¬ 
мачка, (зб.і—ломачча, (для гри в опуки) 
— гйлка, (для чищення плуга) — йстик, 
(що нею перегортають огнище) — жйжло, 
(до нартів або та, що діти граються у 
коні) — джиган, (залізна або дерев’яна 
з метал, ручкою на взір молотка або 
сокирки) — келеп, (з карлючкою) — 
костур, карлючка, (що загострена) — 
ключка, смйкавка* (щоб гратися у свин¬ 
ки то-що) — ковінька, (з булавою на 
кінці) — булара, кийок, кійок, (ще й 
загнута) — ковінька і д. Клюка, (з кар¬ 
бами) — карббванка і д. Бирка,(у 
гайдарів, що на ній накарбовано число 
овець)—гавдарка, (ца котрих чіпляються 
неводи) — тйчка, підтич, (що стромля¬ 
ються для рослин) — тичина, тйчка, 
(маленька для застромлювання, для 
скручування або для играшки) — па- 
тйк, патичок, цурка, цурочка, (для гри 
на цимбалах) — ойльце, (у шевців, щоб 
вирівнювати) —зморщина, (щоб лощи- 
ти) — клесачка, (з рощепом для лову ра¬ 
ків)—рогуля, (щоб повертати млинове 
каміння) — мельон, (у копаниць) —са- 
пйлно, (у мітли) — мітлище, держак, 
держално і д. Метловище, (у кочерги) 
— кочбржилно і д. Держалка, (у коси) 
— кісся і д. Коса, (у ціпа) — ціпйлно 
і д. Держалка, (у списа) — ратище і д. 
Копье, (у черпака)—держак, держално 

Паломникь — богомолець, прочанин, (мн.) 
— прочане 

Паломничество — проща , 
Палочникь, рос. ТурЬа Ь. — рогіз, палки; 

ТурЬа аи§изшо1іа Ь. — кіях, кіяшбк; 
Т. ІаІіГоІіа 1„. — кіяхй, султанчики 

Палочньїй — пфіишний, кийовий 
Палочье — палічча, киячча, ломачча 
Палтусь, риба Ріеигопесіез Ьуро^іоззиз — 

палтус 
Палуба — чардак, палуба ' 
Пальба — пальба, стрілянйна, стріляння 
Памятливость — пам’ятлйвість 
Памятливьій — пам’ятлйвий, пам’яткйй, па- 

м’ятущий 
Памяп іиісь—пам’ятник, пам’ятка.—Надгроб¬ 

ний памятникь—надгробок, нагробок 
Памятньїй — 1) пам’ятний, незабутній; 

2) пам’яткбвий 
Памятно — в пам’ятку, в тямкй, в знакй да¬ 

тися, бути 
Памятовать, ся —- пам’ятати, ся, пам’ятувати 
Память— 1) пам’ять, тямка, помка, памороки, 

(«забйти памороки»), — Вь память врі¬ 
заться —в тямкй, в знакй датись.—При¬ 
водить на память— пригадувати; 2) спо¬ 
мин, згадка. — На память — а) д. Наи- 
зусть; б) на спомин, на згадку, на не¬ 
забудь; 3) пам’ятка 

Панева—плахта. — (По малюнку) — картата, 
картацька, (синя) — синятка, (червона, 
викрашена червцем) — черчата, черчаста 

Паиелина— планка 
Панель — 1) планка, панель; 2) пішоход 
Паника— паніка, переполох 
Панихида — панахйда, парастас, (в 40-ий 

день після смерти) — сороковйни 
Панталони — штаті, шаравари, (узенькі) — 

галанці, (спідні)—спідні, (хутряні вовною 
в середину) — йрщані, д. Брюки 

Пантомима — пантоміма, миги 
Панцирь — панцир 
Паперть — паперть, цвйнтар 
Папироса, папироска—цигарка, (мн.)—цигаркй 
Папиросний — цигарошний, цигарковий 
Паниросникь, ца—цигарошник, цигарник, ця 
Папиросница — цигарнйця, (з очерету) — 

очеретянка. , 
Папка — обгортка, тека, пашрниця 
Папоротаикь, рос. Азрісііит Ріііх таз 8\у. — 

папороть; А. Р. Гетіпа 8\¥. — жіноча 
папороть; А. ТЬеІурІегіз 8\у. — боло¬ 
тяна папороть 

Папоротньїй — папоротний 
Пара — пара, (волів запряжених) — супруга, 

(юлівзвозом)—паровйця.— (Зоставлять, 
подбирать подь пару, пари — пару¬ 
вати, ся, спарувати, добирати до пари 

Парабола — 1) прйтча; 2) (матем.) — парабола 
Параболически — прйтчою, прйтчами 
Параграфь — артикул, параграф ( 
Парадини — 1) парадний; 2) пишний, роскіш- 

ний, показний, (що до одежі)—шатний 
Парадь — 1) парада; 2) д. Нарядь 
Паразить — чужоїд, паразйт 
Параличная ріпа, рос. Вгуопіа аІЬа—нечі- 

пай-зілля, переступ, переступень 
Параличь, Рагаїузіз — підвій, параліж 
Параллепипедь—гранчак , 
Параллсльньїй, но — рівнолежний, рівнобіж¬ 

ний, но, поруч, впоруч, опоруц 
Параллель — 1) рівнолежник, рівнобіжник; 

2) порівняння , 
Парапеть— 1) вал, окіп; 2) бйльця, 
Парафинь — землянйй віск, парафін 
Паренекь — парубійка, парубча, парубчак, 

хлопець, хлопчак, пахблок, д. Парень 
Паренина — пар 
Пареніе—ширяння, шугання, буяння, вітання 
Пареніе — паріння 
Парень—парубок, (здр.)—парубча, парубчак, 

парубійка і д. Паренекь, (мн.) — парубкй, 
паруб’ята, (зб.)—парубоцтво, хлопець, 
(здр.) — хлопко, хлопча, хлопчак і д. 
Паренеки (мн.)—хлопці, хлоп’ята, па¬ 
рень, (поб.) — парняга, (мн.) — парні, 
челядйн. — Парне,мь бить, пробить 
— парубкувати, пропарубкувати, 
спаруокувати, напарубкуватись 

Пари — заклад. — Держать пари—об заклад, 
у заклад битись, йти, закладатися 

Паристий — паристий і д. Парний 
Парить — ширяти, шугати, літати, буяти, 

носйтись, вітати 
Парить, випарить, ся — 1) парити, вйпарц- 

ти, ся; 2) шпарити, чухрати, пері¬ 
щити, випарити і т. д., д. Бить (різ¬ 
ками); 3) під пар, під толоку, на пе¬ 
реліг зоставлятн (землю); 4) парувати¬ 
ся, спаруватися 
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Паркій — паркий 
Парламенті — парла(я)мент, рада державна, 

генеральна 
Пармазані — сир пермський 
Парневь — парубків, хлопців, парнів, пару¬ 

боцький, парубочий 
Парникь— парник 
Парникь — паристий і д. Парньїй 
Парний — 1) паристий, до пари, спарова¬ 

ний. — Не парний — не парйсгии, (про 
чоботи, рукавиці)— рбспарки, (про 
волів) — рбспари; 2) парний, на пару 
коней,удвуконь 

Паровикь — пароврк 
Паровозі — паровіз, машина парова 
Паровой — 1) паровий; 2) парниковий 
Пароконньїй — двукінний 
Пароксизмі — перепалок 
Пароль — гасло 
Парольний — гасловйй 
Паромь — порбн ( 
Паромщнкь— порбнщик, перевізни к (на пороні) 
Пароходь — парохід, пароплав 
Пароходство — пароплавба, пароплавство 
Партері — партер 
Партія — 1) сторона, сторбнництво, партія; 

2) ватага, (чумаків) — валка 
Парусі — парус, вітрйло, (здр.) — вітрйльце, 

жагель, жаглик, (боковий) — косець 
Парусний — парусний, вітрильний 
Парча — парча, грезет 
Парчевой — парчевий, грезетовий 
Паршивець — пархач, парх, шолудйвець 
Паршивить, ся — паршйвити, ся 
Паршивьій—паршйвии, шолудйвий, пархагий 
Парші — пархи, шолуді 
Паршивіть, опаршивЬть—паршйвіти, шолу- 

дйвіти і д. Опаршивіть 
Парі — 1) /іара, дух; 2) пар, толока, обліг, 

переліг. — Бьт подь паромь—парувати, 
толокувати, перелргом, облогом лежати 

Пасеніе — паства, пасіння, пасення 
Пасквиль — пашквіль 
Паслені, рос. Зоїапиш Оиісашага Ь. — пас¬ 

лін, глйстник, глистяк, пасльбн, вовчі 
ягоди, надтйнник, паслін-глйстник; 
8. пі^гит І. — чорний паслін 

Пасмурньїй, но— 1) хмарний, хмурнйй, охма¬ 
рений; 2) похмурий, хмурий, охмаре¬ 
ний, понурий, похнюпии, сумовйтий 

Пасму ріть—хмаритися, хмуритися, охмарю- 
ватися 

Пасовать — пасувати 
Паспортний — пашпортовий, білетний, паш- 

портний 
Паспорті — пашпорт, білет 
Пастбище — пасовйще, пасовйця, паша, па- 

стівнйк, пасовисько, вйгін, вйпас, па¬ 
ства, пастовень 

Паства — паства, пара(хв)фія? пара(хв)фіяне 
Пастернакь, рос. Разііпаса заїта Ь. —пастер¬ 

нак, постернак 
Пасти, сь — пасти, ся, випасати, (в дорозі) 

— попасати, (на ходу) — попаски, (про 
пастухів) — чабанувати, череднику¬ 
вати, гаидарувати, (про диких птиць 
і тварів) — жирувати 

Пастила — павйдло (сухе) 

Пасторі — пастор 
Пасгухь, (здр.) пастушою. — пастух, (здр.) — 

пастушок, пастуша, (овець) — вівчарь, 
чабан, гайдарь, ватажник, (здр.)—вівча¬ 
рик, чабанець, (рогатої худоби) — ско- 
тарь, стадник, гонщик, (корів, ;гелят 
тощо в череді) — череднйк, корівник, 
(коней) — стадник, табунщик, (свиней) 
—свинарь, свинопас, (телят) —- телятник, 
(кіз)—козарь, (гусей)—гусятник, (коней 
в степу на ніч) — конарь, (старший 
чабан)—отаман, лйчман, отагас, (молод¬ 
ший або помішник) — підпасок, під- 
пас(а)ич, (старший гурта) — гуртоправ, 
(останні) — гайдар, гайдай, (кухарь 
у чабанів) — байбара. — Бить па-тгу- 
хомі — чередникувати, гайдарюгати, 
скотарувати. —- Безі п. (про сгадо) 
— самопас, безбеш , , 

Пастушескій, пастушій—чередників, чабанів, 
чабанський, пастухів, пастуший, вів¬ 
чарський, гайдарів, гайдарсдкий, ско¬ 
тарів, скотарський, свинарів, свинар¬ 
ський, телятників, табунщикір 

Пастушка—пастушка, чередниця, керівниця, 
' телятниця, гусятниця 

Пастушья сумка, трава, рос. Сарзеїіа Вигза 
разіоуїз МоепсЬ.—очки, ріжуха, міціеч- 
ки, вінички, грицики, зозульник, сіри- 
ки, червйшник 

Пасть— 1) паща, пелька, пащека; 2) пастка 
і д. Западня і Ловушка 

Пасть — (в)упасти, полягти; зблудити, 
впасти в блуд 

Пастьба—випасання, вйпас, попас, попасан- 
ня, пасіння і д. Пасеніе. — Время 
пастьбьі — пасовйця 

Пасха — паска, велйкдень 
Пасхальний — великодний 
Пасьшковать — пасинкувати 
Пасьінокі — пасинок, пасерб 
Пасіка — пасіка 
Пасічникі — пасішник. — Бить пасічни- 

комь — пасішникувати 
Патока — патока (од меду, од сахарю), меляс 

(од буряків) 
Патріархь — патріарх, патріярх 
Патріоті, гіатріотическій—патріот, патріота, 

патріотйчний 
Патронница, патронташі—ладівнїщя, ладун¬ 

ка, кулешциця, патронташ 
Патруль — обхід, патруль , 
Паужина — полудень, підвечірок( 
Паужинагь —- полуднувати, підвечіркувати 
Пауза — павза, зупйнка, перестанок 
Паукь, ком. Агапеа—павук.—Паукь кресто- 

викь — хрещашик. (З довгими ногами) 
— косарь. ТеІга§паіЬа — тенетник. 
Ьусоза Тагапіиіа — тарантул, тарантух 

Паутина—павупша, павоть, (зб.) — павутиння, 
(з початку осени) — бабине літо 

Паутинньїй — павутйний, -ній 
Паучій — павуковий 
Пафі — бах, бух, бабах! 
Паханіе—брання, бранка, (ралом) — ралянка 
Паханьїй — браний 
Пахарскій — хліборобський 
Пахарь — хлібороб, ратай, орач, плуга- 

ти(а)рь, плугач 



Пахать 280 Пердежь 

Пахать—орати, (ралом)—ралцти, (зсередини 
до країв) — орати в розгін, (вдруге) — 
двоїти, (втретє) — троїти, (ралом в 
другий біщ — дбвжити 

Пахви — підхвістя. — Сбить сь пахвей — 
збити з пантелйку, забити баки 

Пахнуть — пахнути, тхнути, душити, (трощ) 
— пахтіти, (погано) — нести, смердіти 

Паховина — пахвина 
Паховой — пахвовйй 
Пахота — 1) духота, задуха; 2) д. Паханіе. 

— Окончить нахоту — об’оратись 
Пахотньїй — 1) орний, хліборобний; 2) хлібо¬ 

робський 
Пахоть — рілля, бранка 
Пахтать, спахтать — колотйти, збивати, 

збйти масло 
Пахучесть — пахнючість, пах 
Пахучій — пахнючий, пахнютций, запашнйй, 

духовйтий 
Пахь — пахва 
Пачески — клбчча, пачіскй 
Пачка — пачка, жмут, жмук, жмуток, в’язка 
Пачканіе— 1)каляння, мазання, мащення; 

2) мазання, ляпапня 
Пачкать, запачкать, ся — 1) калйти, ся, маза¬ 

ти, ся, валяти, ся, мурзати, ся, бру- 
дити, плямйти, (салом або чим жирним) 
— ялозити, ся, смальцювати, (борош¬ 
ном) — борошнйти, (крів’ю) — крівави- 
ти, (мов квачем) — квацювати і т. д., 
д. Запачкать, ся; 2) (про малювання 
і писання) —ляпати, мазати, квацювати, 
дряпати, базграти 

Пачкотня — ляпанина, мазанйна 
Пачкунь, пачкунья — 1) нехлюй, нехлюя, не- 

"чепура, замазура, ялбзник, ця, мурза, 
замурза і д. Неопрятньїй; 2) д. Ма- 
ратель 

Паша — баша 
Пашина — пахвина 
Пашня — нйва, орне поле, рілля 
Паюсная икра — кав’яр 
Паяльньїй — лютбвнии 
Паяніе, паять •— лютування, лютувати 
Паясничать—кумедничати, блазну ваги, дур¬ 

ника строїти, дуріти ( 
Паяць — кумедник, кумедійник, блазень 
Пегась, риба Ре§ази5 (Веіопе тозітаїа) — 

сарган 
Педаль — ступйр, (в верстаку) — шайда 
Пейзажь — краиббраз, краєвид 
Пекарня — хлібопечня, пекфня 
Пекарі., кр — пекар, ка, хлібопек, хлібоп^ка, 

печшьник, ця, (що пече на базарь) — 
перепічайка 

Пеклеванньїй — питльбваний 
Пелена — 1) настільник, скатерка, скатертйна, 

ббрус і д. Настольникь; 2) покривало, 
плащанйця; 3) пелюшка і д. Пеленка 

Пеленальньїй — сповивальний 
Пеленать, снеленать — повивати, сповивати, 

вповивати, повйти, сповйти 
Пеленка, пеленочка—пелюшка, (разом з спо¬ 

вивачем) — ПОВЙТОК, СПОВИТОК, ПОБИТ¬ 

ТЯ, повйточок, (під голову) — приголб- 
вач, приголбвок, приголбвичок, (на 
руки) —- підручник 

Пеленочньїй —- пелюшковий 
Пелерина — дармовй(і)с 
Пелесииа — пляї^а, блезнб, лйсина (на шкурі) 
Пелесьій — перістий, рябий 
Пеликань, пт. Реіісапиз апостоіаііз — баба 

птйця 
Пеловьій — полов’яний 
Пельмени — ушки, вушка ( 
Пеналь — пірнйк, пернач, напірник 
Пенекь — 1) пень, (здр.) — пеньок; 2) (мн.) 

неньки — палкй, колодочкй (у птиць) 
Пенньїй — штрафний 
Пентюхь — тюхтій, телепало, мнйкало і д. 

Неотеса 
Пень — 1) пень, (над землею зараз)—прйко- 

рень; 2) йблрп, бовдур, телепень, те¬ 
лепало, тюхтій, бецман, штурпак, чва¬ 
лай. — Сталь вь пень — як пень став 

Пенька — прядиво, коноплі 
Пеньковьій — прядів’яний, конопляний 
Пеня — пеня, штрап 
Пенять—вимовляти, дорікати, корйти, нарі¬ 

кати 
Пепелистьій — попелйстий , 
Пепелить, ся — попелйти, ся, попеліти 
Пепелище — 1) попе(і)лйще, попе(і)лйця; 

2) батьківщина, матерйзна, рідна 
оселя 

Пепеловидньїй, пепелоцві.тньїй — попела(я)- 
стий 

Пепель — попіл. — Древратиться вь пе- 
пель — спопеліти 

Пепельникь — попільнйк, попільна 
Пепельньїй — попела(я)стий 
Первачь — первак, первачок ( 
Первенець — первак,діервачбк, первісток, 

первістка, первітка, первбрідень 
Первенство — 1) первість, першість, першень- 

ствб; 2) перед 
Первенствовать—верховодити, перед вестй, 

головувати 
Первина — первина, першина, перв(ш)йнка 
Первобьггньїй—первістний, предковічний, ста¬ 

родавній 
Первое —- вперве, спершу, вперше 
Первоклассньш — першорядний , 
Первоначальньїй, но — первістний, первіт- 

ний, но, початковий, спершу, спочатку, 
з самого початку, насамперед 

Первопутіе — по пороші 
Первородньїй, перворожденньїй—первбрідень 
Первостатейньїи, первостепенньїй — перво- 

(шо)рядний 
ПервоцвЬть, рос. Ртішиїа оШсіпа1і$ Іасц. — 

проліски, просерень, ряст, божі ручки, 
біла буквиця, котики, лісове зілля, ме¬ 
дяник, медяничкй, медянйк-зілля, ни- 
кол^йки, сорочі лапки, ключики, ку- 
курічка, гадинниця 

Первьій—первий, перший, передній, старший, 
найстарший; кращий, найкращий, слав- 
нійтш ш, найславнійшш'і.—Іхнюрвьіхь— 
перве, перше, вперве, вперше. — Перво- 
на-перво—насамперед, наперед усього, 
впервах. — Вь первьій разь — уперве, 
вперв(ш)е, першим разом, впервах. 
— Первий сорть — первак, первачок 

Пердежь — пердіння, пердячка 





Переводньш 282 Перегребать 

ти, вигублювати, вивести, вигубити, 
повиводити 

Переводньїй — 1) переведений; 2) пере- 
воднйй;3)перекладний 

Переводчикь—перекладчик, ця, перекладач, 
. перекладарь, т/іумач, ка 

Переводь— 1) перевід; 2) переклад, тлума¬ 
чення, (віршом) —перес(ь)пів 

Перевозить, перевезти, ся — перевозити, 
перевезти, ся, поперевозити 

Перевозка, перевозь — перевіз, (хліба з по¬ 
ля) -— возовиця( 

Перевозчикь — перевізник, перевбзець 
Переволакивать, нереволочь—переволікати, 

перетягати, переволіктй, перетягтй, 
поперетягати 

Переволока, псреволокь — волок 
Переволноваться — перетурбуватися, пере¬ 

хвилюватися, перекипіти, перелюту¬ 
вати 

Переворачивать, переворотить, ся — перевер¬ 
тати, перекидати, перевернути,пере- 
кйнути, ся. — Наизнанку — лицювати, 
вивертати, перелицювати, вйверну- 
ти, поперелицьовувати 

Переворашивать, переворотить, ся — пере¬ 
вертати, перегортати, переворушува- 
ти, перевернути, переворушйти, ся 

Переворовать — перекрасти 
Перевороть— 1) перевертання, перекидання; 

2) переворот, переверт 
Переворчать — перебурчати (про людей), 

перегарчати (про собак) ( 
Перевівать, перевіять, ся —- перевіювати, 

перевіяти, ся, поперевіювати 
Перевідьіваться, перевідаться — росправ- 

лятися, росправитися 
Перевінчивать, перевінчать, ся — вінчати, 

звінчати, перевінчати, ся 
Перевірять, перевірить — перевіряти, пере¬ 

вірити 
Перевіска — переважування 
Перевісло — і) дужка; 2) коромисло (не 

велике) 
Перевісь — перевага, перемога. — Взять 

перевісь —■ гору взяти, верх узяти, 
осилкувати , 

Перевішать — перевидати 
Перевішивать, перевісить, ся — 1) перева¬ 

жувати, переважити, ся; 2) вішати, 
чіпляти, повісити, почепйти на иньше 
місце; 3) переважувати, перемагати, 
гору, верх брати, переважити, пере- 
могтй, гору, верх взяти; 4) переважу¬ 
ватися, перехилятися, перевисати, 
переважитися, перехилйтися, пере- 
вйснути. — Перевісившись — перехи- 
лйвшись, перехйльці, перехильцем 

Перевязка— 1) перев’язування, перев’язь; 
2) перев’язка 

Перевязьівать, перенизать, ся — перев’язува¬ 
ти, перев’язати, ся, (мотузкою) — пере- 
мотузити 

Перегаживать, перегадить — перепаску'жу- 
вати, перепаскудити, перепоганити, пе- 
регйдити, попаскудити, попоганити 

Перегачивать, перегатить — перегачувати, 
перегатйти, поперегачувати 

Перегибать, перегнуть, ся — І) перегинати, 
перегнути,ся; 2) перехиляти,перехи¬ 
лити, ся 

Перегибь— 1) перегинання, перегйн; 2) залім, 
закрут 

Перегладьівать, переглодагь — перегризати, 
перегрйзти, поперегризати 

Переглаживать, перегладить—переглажу ва¬ 
ти, перегладити, перепрасувати, по¬ 
гладити, попрасувати 

Переглохиуть — 1) поглухнути; 2) поглушитися 
Переглотать — поковтати 
Переглушить — поглушйти 
Переглядка — переглядання, перегляд, пере¬ 

гляди 
Переглядьівать, переглядіть, ся — перегля¬ 

дати, передивлятись, переглянути, пе¬ 
редивитись, попереглядати, попереди- 
влятись 

Переглядьіваться, переглянуться — перегля¬ 
датися, передивлятися, заглядатися, 
ззиратися, переглянутися, зглянутися, 
ззирнутися 

Перегнаивать, перегноять— перегноювати, 
перегноїти 

Перегнивать, перегнить — перегнивати, гнй- 
ти, трухнути, перегнйти, погнйти, 
потрухнути ' 

Перегной — перегній , 
Перегніваться — перегніватися, пересерди¬ 

тися 
Переговаривать, переговорить, ся — 1) пере¬ 

говорювати, ся, перемовляти, ся, пере- 
говорйти, перемовити, ся; 2) перека¬ 
зувати, переказати, перебалакати; 
3) пересужувати, судйти, осуждати, 
обмовляти, пересудйти, обмовити 

Переговорщикь— 1) посередник; 2) пересуд- 
ЛИВИЙ ' 

Переговорь, частіше мн. переговори — 1) пе- 
ремова, переговори; 2) пересуди, осу- 
да, поговір 

Перегодить—потрівати, переждати, перетрі- 
вати, перечасувати, почекати, перече¬ 
кати. — Перегодя—перегодом, згодом 

Перегодовать — пролітувати 
Перегонка— 1) переганяння. — В> перегонку 

— наввипередки; 2) перегін 
Перегонньїй — перегінний. — П. сосудь — 

лембик 
Перегонять, перегнать— 1) випережати, по- 

пережати, обминати, вйпередити, попе- 
редйти, обминути; 2) перегонити, пе¬ 
регнати; 3) переганяти, перегнати 

Перегораживать, перегородить, ся — перего- 
рбжувати, перегородйти, ся, попере- 
горожувати 

Перегорань, перегоріть — перегоряти, пере¬ 
горіти, (на попіл)—попеліти, спопеліти 

Перегореварь — перетужйти, пересумувати, 
перебідкатися 

Перегоркнуть — згіркнути 
Перегородка—загородка, перегородка, цере- 

тйка, пересічка, (в човні) — поріг, (в 
річці, в ставу) — яз, їз 

Перегостить — перегостіовати 
Переграфить — перелі(и)ніяти, перелінувати 
Перегребать, перегресть— перегромажувати, 





Пережимать 284 Перекоряться 

Персжижать, пережидить — перерідйти 
Пережимать, пережать, ся— 1) перечавйти, 

вичавлювати, вйчавити, почавйти, ся; 
2) викручувати, віджимати, вйкрутити, 
віджати, ся, повикручувати, повщжимати 

Пережинать, пережать — повижинати, вижи¬ 
нати, пожати, вйжати І 

Пережиратр, пережрать — тріскати, жерти, 
потріскати, пожерти, сперти 

Перезванивать — передзвонювати 
Перезвонить — передзвонйти, перекалатати, 

переблаговістити 
Перездраствоваться — поздоровкатися, пере- 

здорбвкатися, (подаючи руки) — пере- 
чоломкатися, переручкатися, (скидаю¬ 
чи шапку) — перешапкуватися 

Перезимовать — перезі(и)мувати, вйзі(и)му- 
вати 

Перезнобить— 1) поморозити; 2) перетрусйти, 
переморозити 

Перезлиться — пересердитися, перелютува¬ 
ти, перегніватися 

Перезрівать, перезріть—церес(ь)півати, пере¬ 
стигати, перес(ь)піти, перестйгнути, 
(про людину)—пересггарітися, перехожати 

Перезрілий — перес(ь)пілий, перестйглий, 
(про насіння, що вже й тріснуло) — ре- 
павка, репаник, репало, репанець, 
(про людину) — перестарілий 

Перезудить — пересвербіти 
Перезивать, перезвать, ся— перекликати, 

переманювати, переклйкати, перема- 
нйти, ся 

Перезябать, перезябнуть—перемерзати, пере¬ 
мерзнути 

Переигрьівать, переиграть, ся — перегравати, 
переграти, ся 

Переименовьівать, переимеиовать, ся —пе¬ 
рейменовувати, перейменувати 

Переимчивьій — перенятливий 
Переимчивость — перенятливість 
Переиначивать, переиначіпь—переи(і)накшу- 

вати, переинакшити, переинчити, пе- 
рекрутйти, перевернути 

Переискивать, переискать — перешукувати, 
перешукати, вйнишпорити 

Перекаливать, перекалить, ся — перегарто¬ 
вувати, перегартувати, ся 

Перекаливать, переколоть, ся, — 1) виколю¬ 
вати, вйколоти; 2) поколотися; 3) рос- 
колювати, росколбтися, пороскблюва- 
ти, порубати, поколоти, ся; 4) перешпй- 
лювати, ререшпилйти, ся; 5) тріскати¬ 
ся, потріскатися 

Перекапризничать — перевередувати, пере- 
дрочйтися 

Перекаливать, перекопать, ся — перекопу¬ 
вати, перекопати, ся, (знову, або ба¬ 
гато, або впоперек) 

Перекати-поле, рос. ОурзорЬіІа рапісиїаіа 
Ь. — перекотй-пбле, котй-поле, катун; 
А$рага§и$ оГПсіпаїіз Ь. — піднос, зая¬ 
чий холодок, шпараги 

Перекать— 1) перекочування, перекачування; 
2) гуркіт, гуркотня, грюкіт, гуркотан¬ 
ня, гуркотнеча 

Перекатьівать, перекатить, ся — 1) перека¬ 
чувати, перекачати, (на маґлі) — пере- 

магльовувати, перемаглювати, ся; 
2) побити, вйбити (всіх), перешмагати; 
3) перекочувати, перекотйти, ся 

Перекачивать, перекачнуть, ся — перехиля¬ 
ти, перехилйти, переважити, ся, хиб¬ 
нутися 

Перекашивать, перекосить, ся — 1) викосю- 
вати, вйкосити, покосйти, ся; 2) кри- 
вйти, покривйти, скривйти, скосити, ся 

Переквашивать, переквасить, ся — переква- 
сювати, переквасити, ся 

Перекидать, перекидьівать, перекинуть, ся 
— 1) перекидати, перекйнути, ся, 
д. Перебрасьівать; 2) д. Перебі¬ 
гать 

Перекипать, перекипіть — перекипати, 
перекипіти 

Перекисать, перекиснуть — перекисати, 
перекйснути 

Перекись — перекис 
Перекладина — перечка, поперечка, попере¬ 

чина, ділйна, (між кроквами) — банта, 
бантйна, (до которої привішують туші) 
—трйнпуль, (під стелею)—сволок,трам, 
трамок, трямбк, (через канаву або 
через річку)— кладка, (в драбині)—ща¬ 
бель, щаблі, (в меблях між ніжками) — 
обніжка, (в санках дйж полозками) — 
перечка, (на хресті) — перехрестя, (в 
улику) — сніз, снбза, (мн.) — снози 

Перекладка — перекладання 
Перекладьівать, перекласть — перекладати, 

переставляти, перекласти, перестави¬ 
ти, поперекладати, попереставляти 

Переклеивать, переклеить — переклеювати, 
переклеїти, попереклеювати, (карю- 
ком) — перекарючити 

Переклеймить — перезначйти, перетаврувати 
Перекликать, перекликнуть, ся — 1) перекли¬ 

кати, окликати, переклйкати, пере- 
клйкнути, оклйкнути, ся; 2) перекли¬ 
катися, перегукуватися, перегукну¬ 
тися 

Перекличка—переклик, перекликання, оклик 
Перековеркивать, перековеркать, ся — пере¬ 

кручувати, перекрутити, ся, переніве¬ 
чити 

Переповивать, перековать— 1) перековувати, 
перекувати;2) заковувати, позаковува¬ 
ти 

Перековьірять—поколупати, переколупати 
Перекопать, ся—побйти, перебйти, потовктй, 

перетовктй, ся 
Переколачивать, переколотить, ся—переби¬ 

вати, перебйти, ся; 2) вибивати, вйби¬ 
ти, ся, повибивати 

Перекомкивать, перекомкать—переминати, 
перемняти, помняти, пожужмити 

Переконопачивать, переконопатить — пере- 
шпаровувати, -рувати, перепаклювати 

Перекоптить — перев’ялити , 
Перекопь — 1) перекопування; 2) перекіп 
Перекормить — обгодувати, перегодувати 
Перекоробить, ся—перекорчити, пережолоби- 

ти, перешкарубити, ся, покорчцти, ся 
Перекорь, частіше перекорьі — перекір, до¬ 

кори, суперечка, змагання 
Перекоряться — суперечитися, сперечатися, 
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спречатися, змагатися 
Перекосина — кривина, кривизна, косина 
Перекось — перекіс 
Перекочевьівать, перекочевать—перекочову¬ 

вати, перекочувати, перемандрувати 
Перекранвать, перекроить — перекроювати, 

перекроїти, перекраяти 
Перекрашивать, перекрасить, ся — перекра- 

сювати, перефарбовувати, перемальо¬ 
вувати, перекрасйти, перефарбувати, 
перемалювати, ся 

Перекрсспімй—середохрестний, перехрестний 
Перекрестокь— перехрестя, розхрестя, рос- 

пуття, роздоріжжя, розвилки, розтока, 
роз’їзд 

Перекресть, перекрещенець, нка — вйхрест, 
ка, перехрест, ка 

Перекрещивать, перекрестить, ся — 1) пере¬ 
хрещувати, вихрещувати, перехрестй- 
ти, вихрестити, ся; 2) перехрещувати, 
перехрестйти, ся, (скрізь) — обхрестйти 

Перекривить — покривйти 
Перекрикивать, перекричать — перекрйкува- 

ти, перег^кувати, перекричати, пере- 
гукати, переґвалтувати, (про жидів) 
— переґерґотати і д. Кричать 

Перекропить — покропйти, побрйзкати 
Перекрошивать, перекрошить, ся — покри- 

шйти, ся 
Перекручивать, перекрутить, ся—перекручу¬ 

вати, перекрутити,ся 
Перекривать, перекрьіть, ся — перекривати, 

перекрйти, покривати, покрити, ся 
Перекувьіркивать, перекувьіркать, переку- 

вьіркнуть, ся — перекидати, перекйну- 
ти, ся, перебрикнутися 

Перекудахтать—переквоктати, перекудкуда- 
кати 

Перекуковать — перекувати 
Перекумится — покуматися, перекуматися 
Перекупать, перекупить—перекупати, пере¬ 

куповувати, перекупляти, перекуп- 
лювати, перекупйти 

Перекупать — покупати, вйкупати 
Перекупоривать, перекупорить — перекоркб- 

вувати, перекоркувати 
Перекупщикь, ца—перекупник, перекупник, 

перекупка 
Перекуривать, перекурить, ся—перекурюва¬ 

ти, перекурйти,ся 
Перекусать, ся — покусати, ся 
Перекусьівать, перекусить— 1) переклеюва¬ 

ти, перегризати, перекусити, пере- 
грйзти; 2) перекусюв^ти, переку- 
ейти, перехопйти, присшдати, гамну¬ 
ти 

Перекутьівать, перекутать — обкутувати, об¬ 
гортати, пообкутувати, пообгортати, 
позатушкбвувати 

Перелатать, перележить — перекладати, 
перекласти 

Перелаживать, переладить — переважувати, 
перелагоджувати, переладити, перелад- 
нувати, переладнати 

Перелаживать, перелазить — перелазити, 
вилазити 

Переламьівать, переломить, переломить, ся 

— переломлювати, переломйти, пере¬ 
ламати, поломйти, поламати, пере- 
трощйти, потрощйти, ся 

Перелаять — перегавкати, перебрехати 
Перелегать, перелечь— перелягата, перелягти 
Перележальїи — злежалий, завалящий 
Перед еживать, перележать, ся — 1) перележу- 

вати, облежувати, перележати, одлежа- 
ти; 2) злежуватися, злежатися 

Перелетять, перелетить— перелітати, переле¬ 
тіти, перелинути, перешугнути, пере- 
майнути ' 

Перелетньїи — перелітній 
Перелеть — переліт 
Переливать, перелить, ся — переливати, пере¬ 

точувати, пересипати, перелйти, пе¬ 
релляти, переточити, переейпати, ся, 
перехлюпати; 2) переливати, пере¬ 
лйти, ер, попереливати; 3) перелива¬ 
ти, линіти, лет}ти. — (Гречкй линіють) 

Переливчастий—одмпний, мінаючий, мінливий, 
міньоний, селезнйстий (про тканину) 

Переливь— І) переливання, перетбчуван- 
ня; 2) міньбни (мн. ч.) 

Перелизьівать, перелизать—облйзувати, ви- 
лйзувати, облизати, вилизати, повилй- 
зувати, пооблйзувати ( 

Перелиневать — полініяти, перелі(и)ніяти 
Перелинка — линйння 
Перелиняльїй — вйлинялий 
Перелинять — вйлиняти 
Перелистьшать, перелистовйть—перегортати, 

перегартувати, перегорнути 
Перелицевать — перелицювати 
Переловить — вйлрвити, переловйти 
Перелогь — переліг, обліг 
Перелой — капачка 
Перелойная трава,рос.^агпазіа раїизігіз І.. 

— білозір, гадай-зілля, ^аточни}< білий 
Переломь— 1) зламання, полім; 2) зліьр зла¬ 

мане місце; 3) (у хворобі) — перелім, пе¬ 
ремога. — На переломь — на перекір. 
— Переломь поста — середрпістя 

Перелопьіваться, перекопаться—тріскатися, 
лопатися, потріскатися, полопатися 

Перелуживать, перелудить—полудйти, побі- 
лйти 

Перелупить — облупйти, пооблуплювати, 
перелущити 

Перелущить — полускати, полузали 
Перельїгать, перелгать — перебріхувати, 

перебрехати 
Перелізать, перелізть — перелазити, пере¬ 

лізти ' 
Переліпливать, переліпить, ся — переліп¬ 

лювати, переліпйти, ся 
Перелісокь — перелісок, переліс, гайок, 

лісок, молоднйк, молодничок 
Перелітовать — перелітувати 
Перемазьівать, перемазатися —мазати, ма- 

стйти, шмарувати, помазати, помастй- 
ти, пошмарувати, пообма(щ)зувати, ся 

Перемалевьівать, перемалевать— 1) пере¬ 
мальовувати, перемалювати; 2) пома¬ 
лювати, понамальовувати 

Перемальївать, перемолоть—перемелювати, 
перемолоти 
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Переманивать, переманить—переманювати, 
перенажувати, перемовляти, перева- 
блювати, переманити, перенадити, 
перемовити, перевабити, переєднати 

Переманщнкь, ца — перемовник, ця, пере- 
вабник 

Перемарьівать, перемарать, ся — 1) вимазу¬ 
вати, покаляти, вимазати, позапалюва¬ 
ти, повимазувати, замастити, ся; 2) пе- 
ечіркувати, поперечі(е)ркувати, за- 
руднити,ся 

Перемасливать, перемаслить, ся — 1) пере¬ 
маслити, перемаслити, ся; 2) вйялози- 
ти, засмальцювати, позаялбзювати, 
позасмальцьовувати, ся 

Перематьівать, перемотать, ся — перемотува¬ 
ти, перемотати, ся 

Перемахивать, псремахать, перемахнуть, ся— 
1) перестрибувати, перестрибнути, пе¬ 
рескочити, перемахати; 2) перекйвува- 
тися, перепиватися 

Переманивать, перемочить, ся— 1) помочити, 
перемочити, пообточувати, ся; 2) пе¬ 
ресмикати, пообпісювати, ся, пообсци- 
кати,ся 

Перемащивать, перемостить—перемощувати, 
перестелювати, перебуркбвувати, пере¬ 
мостити і т. д., д. Мостить , 

Перемаяться — перемогтися, перебщкатися, 
пересницятися 

Перемежаться, перемежиться— 1) перерива¬ 
тися, перерватися, переголитися; 2) мі- 
нйтися, змінятися, перемінятися, пе¬ 
ремінитися. —Перемежающаяся лихо- 
радка — гнітючка 

Перемежевьівать, перемежевать, ся — П пе¬ 
ремежовувати, перемежувати, ся; 2) по- 
намежбвувати, порозмежовувати 

Перемежка — перерва, перестанок 
Перемежли^ьій, перемежньїи — перерйвний, 

перегщний 
Перемерзнуть — перемерзнути, вимерзнути, 

позамерзати, повиме^зати 
Перемерзлий — померзлий, перемерзлий 
Перемереть — вймерти, повимирати 
Переметать, перемести—перемітати, переме- 

стй 
Переметний — перекиднйй. — Переметная 

сума — перекинько, вітрогон, жев¬ 
жик, шалоорбд 

Переметь — 1) перекидання; 2) перемет 
Переметьівать, переметать, переметнуть, 

ся — 1) д. Перебрасьівать; 2) пере¬ 
шивати, перешйти (на живу нитку), 
пере(на)фастригувати (знову), перери- 
говувати, перерисувати , 

Перемечтать — перемарити, перемріяти 
Перемигать — переморгати, перелупати 
Перемиговаться, перемигнуться—зморювати¬ 

ся, переморгуватися, зморгнутися, 
переморгнутися 

Переминать, перемять, ся — 1) переминати, 
перетирати, перемняти, помняти, пере¬ 
терти, ся; 2) переминатися, мнятися, 
мулятися, перемнятися 

Перемирить, ся — помирйти, поєднати, ся 
Перемиріе—помйрення, примйрок, замйрення 
ГІеремолачивать, перемолотить — перемоло¬ 

чувати, перемолотйти, помолотйти, 
(в околіт) — перекалатати 

Перемолоть—перемолот, (колосків)—коло- 
сування 

Переморить — вйморити, вйгубити, вй- 
вести, повиводити 

Переморозить — поморозити, заморозити, 
позаморбзювати , 

Переморосить — перемрячй(і)ти 
Перемудрять, перемудрить, ся — перемудру¬ 

вати 
Перемутить — 1) скаламутити, сколотйти; 

2) перебаламутити, пересварйти, (між 
родичами) — розріднйти 

Перемучить — перемучити, перемордувати, 
перекатувати 

Перемивать, перемить, ся — перемивати, пе¬ 
ремити, помйти, ся, (про білизну) — пе¬ 
репирати, перепрати, попрати, ся, (по¬ 
суду теплою водою) — перебанити, по¬ 
бачити, (стіл, лавку то-що, витираючи) 
— перешарувати , 

Перемьїкивать, перемикать— 1) перечісувати, 
перечесати (льон, коноплі); 2) витер¬ 
плювати, перетерплювати, вйтерпіти, 
перетерпіти, перебідувати 

Перемьіслить — д. Передумьівать 
Перемичка — 1) склепіння і д. Арка; 2) за¬ 

гата; 3) д. Перекладина; 4) перечі¬ 
сування (льону, конорлі) , 

Переміща — переміна, перемінна, зміна, од- 
міна, заміна і д. ^Ізміненіе 

Перемінний — перемінний 
Перемінчивьій — несталий, мінлйвий, хиля- 

стий 
Перемінять, перемінить, ся — 1) переміня¬ 

ти, зміняти, заміняти, перемінйти, 
одмінйти, змінйти, замінйти, ся, по- 
інакшити, (дно) — переднйти, д. Измі- 
нить; 2) мінятися, змінятися, мі- 
нйтися, обертатися, змінйтися, помі- 
нйтися, обернутися 

Переміривадь, перемірить, ся — переміряти, 
переміряти, ся ( 

Перемісь — мішанйна, мішанка 
Перемітить — перезначйти, перетаврува¬ 

ти, перештампувати 
Переміченіе—перезначка, перетаврувдння 
Перемішивать, перемісить, ся,—перемішу- 

(сю)вати, перемісйти, ся , 
Перемішивать, перемінитеся— 1) перемішу¬ 

вати, перемішати, помішати, ся; 
2) перегортати, перегрібати, пере¬ 
горнути, перегребти, ся; 3) переворУ* 
шувати, переворушйти, перекуйов- 
дити 

Переміщать, перемістить, ся — переміща¬ 
ти, перекладати, перемістйти, ся 

Переміщень — переміщування, тасування 
Перенашивать, переносить, ся — 1) перено¬ 

сити, перенестй, попереносити, ся; 
2) зносити, зносйти, ся 

Перенизьівать, перенизать, ся — перенйзу- 
вати, перенизати, поперенйзува- 
ти, ся 

Перенизка — перенйзування , 
Псрениманіе — переймання, наслідування 
Перенимать, перенять, ся — переймати, пе- 
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рехбплювати, переняти, перехопити, 
щ. — Побіжаль, чтобь перенить — по¬ 
біг навперейми 

Переносить, перенести, ся — 1) переносити, 
перенести, ся, (на иньшу кватирю) — 
перебиратися, перебратися. — Перено¬ 
сись вісти — розносити брехні, роз¬ 
бріхувати, роздзвонювати; 2) терпі¬ 
ти, витерплювати, витерпіти, пере¬ 
терпіти , 

Переносица — перенісся 
Перенось — перенесення 
Перенесете — церенбсення, перенбсини 
Переноси — ПЛІТКИ, брехні 
Переночевювать, иерсночевать — переночу¬ 

вати, обночувати, заночувати 
Перенощикь, ца— 1) д. Носильщикь; 2) пле¬ 

тун, ка 
Переньїрнуть — перепоринути, перепурнути 
Перенюхивать, перенюхать, ся — перенюху¬ 

вати, перенюхати, обнюхати, ся 
Переобувать, нереобуть, ся — переобувати, 

перезувати, перебути, перезути, ся 
ПереодЬваніе — переодягання 
Переодівать, переодЬть, ся — передягати, 

перебирати, ся, переодягати, пере¬ 
лягти, ся, перебрати, ся 

Переорать—перекричати, перегукати, пере- 
галасувати, перегвалтувати , 

Переосвидітедьствовать — переглядіти, пе- 
рес(ь)відчити, переглянути, огля¬ 
нути 

Переоцінка — перецінування 
Переоцінивать, переоцінить — переціняти, 

перецінувати 
Перепадать — попадати 
Перепадать, перепасть — перепадати, пере¬ 

пасти 
Перепадчивьій — перепадистий 
Перепаивать, перепаять — перелютбвувати, 

перелютувати, перепаяти 
Перепаивать, перепоить — напувати, напою¬ 

вати, понапоювати 
Перепакостить — попаскудити, спаскудити 
Перепалзьівать, перенолзти — перелазити, 

перелізти, переповзати, переповзти 
Перепалить —попалити, перепалити, (пір’я, 

шерсть) — пошмалйти, перешмалйти 
Перепалювать, переполоть, ся — переполю¬ 

вати, переполоти, ся, пополоти, по¬ 
виполювати 

Перепаривать, перепарить — перепарювати, 
перепарити 

Перенархивать, перспорхать, переиорхнуть— 
перелітати, перелетіти, перелйнути, 
перепурхнути 

Перепарювать, перепороть — 1) розорюва¬ 
ти, роспорбти, попороти,пороспбрю- 
вати; 2) перешмагати, перебатбжити 

Перепахивать, псрепахать, ся — 1) переорю¬ 
вати, переорати, (вдруге) — двоїти, 
вйдвоїти, (втретє) — троїти, вйтрої- 
ти; 2) поорати, повиорювати, ся 

Перепачкивать, перепачкать, ся — каляти, 
перекаляти, позакалювати, забруд¬ 
ни! и, ся, (лице) — замурзати, обмур¬ 
зати, ся, (чим жирним) — заялозити, 
засмальцювати, ся, позаялбзювати 

і т. д., (чим рідким) — заквацювати 
Перепашка — переор, переорювання, переб- 

ранка 
Перепекать, перепечь, ся — перепікати, 

перепектй, ся 
Перенеленювать, перепеленать, ся — 1) пере- 

сповивати, пересповйти; 2) сповйти, 
посповивати 

Перепелесюй — веснянкуватий, веснуватий, 
коноплястий 

Перепелинюй — перепелйн(і)ий, перепеля¬ 
чий 

Перепедка — перепелйця, перепелочка, пере- 
пілонька, перепеличка 

Перепелкинь — перепелячий 
Перепеловь — перепелйн(і)ий 
Перенелочнюй — перепелячий. — Перепелоч- 

ная ррава, рос. Егуп^іиш сашрезіге І 
— білий будяк, колючка, миколайчи¬ 
ки, адамова голова 

Перепель, пт. Теїгао соїигпіх — перепел, 
(ласк.) — перепелонько , 

Перепедятникь— 1) пт. Раїсо пізих—кібець, 
кібчик; 2) перепелатник (що ловить 
перепелів) 

Перепечатка— 1) передруковування; 2) пере¬ 
друк 

Перепечатювать, перепечатать, ся — пере¬ 
друковувати, передрукувати, ся 

Перепивать, перепить, ся— перепивати, пе¬ 
репити, ся, попереливати, ся, попй- 
ти, ся 

Перепиливать, перешліть, ся — перепилюва¬ 
ти, перепилйти,ся 

Переписка — 1) перепис, перепйсування; 
2) переписка, листування 

Переписьівать, переписать, ся— 1) перепй- 
сувати, стісувати, переписати, спи¬ 
сати, ся, скопіювати, поперепйсува- 
ти; 2) спйсуватися, листуватися, 
слатися 

Перепись — перепис, спис 
Переписчикь, ца — перепйсувач, ка 
Перепихивать, перепихать, перепихнуть, ся 

— 1) перепйхувати, перепхати, пе- 
репхнути, ся; 2) повпихати, позапи¬ 
хати 

Переплавливать, переплавлять, переплавить, 
ся — 1) перетоплювати, переливати, 
перетопйти, перелйти, ся; 2) перепла¬ 
вляти, переганяти, переплавити, 
перегнати,ся 

Перепласгать — переплата™, перекарбува¬ 
ти 

Переплата — переплатка, переплата, пере¬ 
дача 

Переплачивать, переплатить, ся — перепла¬ 
чувати, передавати, переплатйти, 
передати, ся 

Переплескать — перехлюпати 
Переплетать, переплесть, переплести, ся — 

1) переплітати, переплести, ся; 2) пере¬ 
плутувати, сплітати, переплутати, 
сплести, ся, посплітати, ся; 3) оправ¬ 
ляти, оправити, ся, завестй у палі- 
туркй 

Переплетнюй — оправний, палітурний 
Переплетчикь — палітурник 
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Переплеть — 1) переплітання, перепліт; 
2) оправа, палі(я)туркй 

Перепливать, перепльїть — перепливати, 
переплисти, переплйнутн 

Переплясать — перетанцювати 
Перепон — перепій 
Перепола<;кивать, переполоскать, ся— пере¬ 

поліскувати, переполоскати, ся 
Перепблзать — вйлазити (Вйлазив скрізь 

по всіх кутках) 
Переполнять, переполнить, ся — переповня¬ 

ти, переповнити,ся 
Переполохь — переполох, сполох, розрух. — 

Мужской переполохь, рос. Сатрапиіа 
Сегуісагіа Ь. — дзвінкй, дзвінбчок, 
лишайник 

Переполошить — переполохати, перелякати 
Перепона, перепонка — пліва, плінка, (у 

птиць) — полотенце, прапірка, (в 
будові) — д. Перекладина 

Перепончатокрьільїй — костокрйлий 
Перепортить, ся — попсувати, попаскудити, 

перепакостити, споганити, спарта¬ 
чити, попартачити, ся , 

Перепоясьівать, перепоясать — підперізува¬ 
ти, підперезати, ся , 

Переправа — переправа, перевіз 
Переправлять, переправить, ся — 1) перепра¬ 

вляти, ся, перевозити, ся, перепра¬ 
вити, ся, перевезтй, ся, переорати¬ 
ся, (на швидку) — перехопйтися; 
2) поправляти, справляти, поправи¬ 
ти, справити, єя 

Перепробовать— 1) перекоштувати, пере- 
смакувати; 2) спробувати, перепро¬ 
бувати 

Перепродавать, перепродать, ся — перепро¬ 
дувати, перепродати,ся 

Перепродажа — перепродаж 
Перепруда — загата, гребля 
Перепружать, перепруживать, перепрудить, 

ся — перегачувати, загачувати, пере- 
гатйти, загатйти, ся 
ьігивать, перепрьігнуть — перестрй- 
увати, переплйгувати, перескаку¬ 

вати, перестрибнути, переплйгнути, 
перескочити 

Перепрьіскивать, нерепрьіскать, ся — 1) пе- 
ребрйзькувати, перепрйскувати, пе- 
ребрйзь(прис)кати; 2) побрйзькати 

Перепрівать, перепріть — 1) перепрівати, 
перепріти; 2) перемлівати, перемліти 

Перепрягать, перепречь — перепрягати, пе- 
репрягтй 

Переиряжка — перепрягання 
Перенрямлять, нерепрямить— випрямляти, 

вйпрямити, повипрямляти 
Перепрясть — попрястй 
Перепрятать, ся — переховати, ся 
Псрепугивать, перепугать, ся — 1) перелі¬ 

кувати, попереполохувати, пере- 
страшувати, перелякати, переполо¬ 
хати, переполошйти, пережахати, ся, 
поперелякувати, ся; 2) сполохувати, 
сполохати, сполохнути 

Перенугь — переляк, переполох, церестрах, 
(надто великий) — пристріт 

Перепускать, перепустить, ся — спускати, 

спустйти; пропускати, пропустйти; 
перепускати, перепустйти 

Перепутьівать, перепутать — переплутувати, 
переплутати, ся, поплутати, £я 

Перепівать, перепіть, ся — перес(ь)півувати, 
перес(ь)півати, ся 

Перепяливать, перепялнть, ся — напинати, 
нап’ястй знов 

Перепятньївать, перепитать, ся — поплямй- 
ти, ся 

Переработка — переробка, перероблювання 
Перерабатьівать, переработать, ся — перероб- 

лювати, переробйти, ся 
Переранить — поранити (багатьох) 
Перержавіть — перержавіти 
Перерисовьівать, персрисовать, ся — пере¬ 

мальовувати, перемалювати, ся 
Перерождать, переродить, ся — перерожда- 

ти, перероджувати, переродйти, ся 
Переростать, иерерость — переростати, пе- 

реростй 
Перерубать, перерубить, ся — перерубувати, 

перетинати, перерубати, перетяти, 
перетнути, ся, (цюкаючи) — пере- 
цюкати 

Переругать, ся — перелаяти, ся, пересварй- 
тися 

Переривать, перерить — 1) переривати, пе- 
рекбпувати, перерйти, перекопати; 
2) перерушувати, перевертати, пе- 
реворушйти, перерушити 

Переривать, перервать, ся — 1) переривати, 
перервати, йерешматувати, пере¬ 
шматувати, ся; 2) перебивати, пе- 
ребйти 

Перерьівь— 1) перекопування; 2) перерва, 
перестанок. — На перерьіві — на 
перерваному.— Перерьівами — пе¬ 
реймом, в ряди-роди ( 

Перерьзь — 1) перерізування; 2) переріз 
(місце, де перерізано) 

ПерерІ^ьівать, перерізать, ся — ^пере¬ 
різувати, перетинати, перерізати, 
перетяти, ся, (великими шматками, 
скибами то-що) — перебатувати, (чй- 
каючи) — перечйкати, (швидке? аби- 
як) — перечикрйжити; 2) порізати, 
вйрізати 

Переряжать, перерядить, ся — передягати, 
ся, перебирати, ся, передягтй, ся, пе¬ 
ребрати, ся 

Перерішать, перерішить — перерішати, пе- 
рерішйти 

Пересадка — пересажування 
Пересаживать, пересадить, ся — пересажу- 

вати, пересадовйти, пересадити, ся, 
попересажувати 

Пересаживаться, пересість — пересідати, 
пересісти 

Пересаливать, пересолить— 1) пересолюва¬ 
ти, пересолити; 2) переоррщати, 
переборшйти, передати куті меду 

Пересверливать, пересверлить — пересвер¬ 
длювати, пересвердлити, перевір¬ 
чувати, перевертіти 

Пересвистьівать, пересвистать — переевй- 
стуватися, пересвистіти, попереевй- 
стувати 
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Пересвистьіваться, пересвиснуться — пере- 
свйстуватися, пересвиснутися 

Переселенець — переселенець, перехбдець 
Переселять, переселить, ся — переселяти, 

ся, перебиратися, перевозитися, пе¬ 
реноситися, переселити, ся, перебра¬ 
тися, перевезтися, перенестися, по¬ 
переселяти, ся. — Переселиться вь віч- 
ность — перебратися до Божої оселі 

Пересердиться — пересердитися, відсерди¬ 
тися, перепиватися 

Пересиживать, пересидіть — пересйжувати, 
пересйдіти 

Пересиливать, пересидить — перемагати, 
перемогтй, подужати, здолати 

Пересинивать, пересинить, ся — пересйню- 
вати, пересинйти, ся 

Перескабливать, нерескоблить— 1) перегем- 
бльбвувати, перегемблювати; 2) пе- 
реск(шк)ромажувати, перескрібати, 
перескромадити, перескребти 

Пересказь — переказ , 
Пересказчикь, на — 1) оповідач; 2) пере- 

казчик 
Пересказьівать, пересказать — переказува¬ 

ти, переказати 
Перескакивать, перескочить, перескокнуть 

— перестрйоувати, переплйгувати, 
перескбкувати, перестрибнути, пе¬ 
реплигнути, перескочити 

Перескребать, перескребьівать, перескресть 
— перескрібати, перескреотй 

Переслаивать, переслоить — перекладати, 
перекласти (шарами) 

Переслащивать, пересластить — пересолб- 
жувати, пересолодйти 

Переслушивать, иереслу шать — переслуху¬ 
вати, вислухувати, переслухати, вй- 
слухати 

Переслідьівать, переслідовать — переслід- 
кувати 

Пересльжина — 1) д. Кривизна (деревини, 
колоди); 2) сказа, скалина 

Пересмаливать, пересмолить — пересмолю¬ 
вати, пересмолйти 

Пересматривать, пересмотріть, ся — 1) пе¬ 
редивлятися, переглядати, перегла¬ 
джувати, перезирати, передивйти- 
ся, переглянути, переглядіти; 2) пе¬ 
реглядатися, переглядуватися, згля¬ 
датися, ззиратися, переглянутися, 
зглянутися, ззирнутися 

Пересмотрь — перегляд 
Пересміивать, пересміять, ся — 1) пере- 

с(ь)міювати, вис(ь)міювати; 2) пере- 
с(ь)м(хатися, перес(ь)міхнутися; 3) пере- 
с(ь)міюватися, перес(ь)ммтися, (рего- 
чучи) — перереготати 

Пересмішить — перес(ь)мішйти, нас(ь)мі- 
шйти 

Пересмягльїй — смажнйй, пересмаглий, по¬ 
печений 

Пересмягнуть — пересмагнути, попектйсь. 
— Пересолаживать, пересолодить — 
пересоложув.ати, пересолодйти 

Пересоль — пересіл 
Пересорить — І) позас(ь)мічувати; 2) про- 

цйндрити, ростринькати 

Пересосать — перессати, пересмоктати 
Пересохлий — пересохлий, вйсхлий 
Пересочинять, пересочинить—перекомпоно¬ 

вувати, перероблювати, перекомпо¬ 
нувати, переробйти 

Перспектива — вйгляди, перспектйва 
Переспоривать, переспорить — перемагати, 

перемогтй (в спірці), переспорити, 
переговорйти 

Переспрашивать, переспросить — перепйту- 
вати, переспйтувати, опйтувати, пе¬ 
репитати, переспитати 

Пересрочивать—перестрочувати, перестав¬ 
ляти термін 

Пересрочка — перестрбчення, переставка 
терміну 

Переспрось — перепйтування 
Перессоривать, перессорить, ся — пересва¬ 

рювати, пересварйти, ся, перелаяти¬ 
ся, (між родичами) — розріднйти, ся 

Переставать, перестать — переставати, уга¬ 
вати, вгавати, перестати, (про ві¬ 
тер, гомін) — ущухнути, унйшкнути, 
занйшкнути, (про дощ) — передощй- 
ти, (про нудоту) — перенудити, (про 
біль зубів) — унйти, (боятись) — пере¬ 
боятися, (сердитись) — пересердити¬ 
ся, відсердитися, (журитися) — пере- 
журйтися, віджурйтися, (гавкати) — 
перегавкати, перебрехати 

Переставливать, переставлять, переста¬ 
вить, ся — переставляти, перестано¬ 
вляти, переставити, перестановй- 
ти, ся 

Перестаивать, перестоять, ся — перестоюва¬ 
ти, перестояти, ся. — Перест;ояльій 
(про трунки, овочі) — перестій 

Перестарільїи — перестарілий 
Перестаріть — перестарітися 
Перестегивать, ся — 1) перестьобувати, пе¬ 

рестьобати; 2) защіпати, застібати, 
запинати, защіпнути; 3) перестьо¬ 
бати, перешмагати, перебатожити 

Перестеклить — перес(ш)клити 
Перестилать, перестлать—перестилати, пе¬ 

рестилати, перестелювати, пересте- 
лйти 

Перестирьівать, перестирать, ся — перепира¬ 
ти, перепрати, ся 

Перестой — перестій 
Перестонать — перестогнати 
Перестрагивать, перестрогать — перестругу¬ 

вати, перестругати, (гемблем) — пе- 
регембльбвувати, ререгемблювати 

Перестрадать — перетерпіти, перемучитися, 
перепечалитися 

Перестраивать, перестроить— 1) перрстрбю- 
вати, перебудовувати, перероблю¬ 
вати, перестрбїти, переробити, пе¬ 
ребудувати, перемайструвати, (про 
хату) — перекидати, (про баркан) — 
пересйпати; 2) понастрбювати, по¬ 
набудовувати, понастрбїти, понабу- 
дувати; 3) перестрбювати, перестрб¬ 
їти, переладнувати. — (Переладнував 
бандуру і знов почав грати) 

Перестрашать — перестрахати, настрахати, 
налякати,(багатьох) — попереляку- 
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вати 
Перестригать, иерестричь — перестригати, 

перестригти 
Перестройка — перебудування 
Перестріливать, перестрілять — 1) постріля- 

. ти, вистріляти; 2) вистрелювати, по- 
вистрелювати 

Перестріливаться, перестріляться — пере¬ 
стрілюватися, перестрілятися 

Перестрілка — стріляння, перестрілювання 
Переступать, переступить — переступати, пе- 

реступйти 
Переступать — перестукати, перестукотіти 
Пересудачивать, исресудачить — пересужу- 

вати, пересудйти 
Пересудчикь — пересудливий , 
Пересуди — осуда, пересуди, поговір, слава 
Пересуждать, пересуживать, пересудить — 

1) пересужувати, пересудйти; пере¬ 
ралити, переміркувати 

Пересучивать, пересучить — пересукувати, 
пересукати 

Пересучка — пересукування 
Пересушивать, пересушить, ся — 1) пересу¬ 

шувати, пересушйти, ся; 2) повису¬ 
шувати, ся 

Пересчитьівать, пересчитать, перечесть, ся 
— перелічувати, перераховувати, пе¬ 
релічити, перерахувати, ся 

Пересилать, переслать, ся — пересилати, 
переслати, ся 

Пересьілка — пересилка, пересилання. — По¬ 
слать кого по пересилкі — послати 
під калавуром 

Пересипать, пересипать— пересипати, пе- 
ресйпати; перетрушувати, перетру- 
сйти 

Пересипать, переспать — пересипати, пе¬ 
респати 

Пересихать, пересохнуть — пересихати, пе¬ 
ресохнути, попересихати, повсихати 

Переснчать, переситить — пересоложувати, 
переситити, передавати, передати 
меду 

Пересівать, пересіять — пересівати, пере¬ 
сіяти, (на решеті) — переточйти, пе- 
ререшетувати 

Пересідать, пересість — пересідати, пере¬ 
сісти 

Пересідина — скалубина, рубець 
Пересідлать — пересідлати, перекульба- 

чити 
Пересікать, перссічь — 1) перерубувати, 

перетинати, перерубати, перетйти, 
перетнути; 2) переймати, перепиня¬ 
ти, заступати, перегорбжувати, за- 
горбжувати, переняти, перепинйти, 
пере(за)городйти (дорогу) 

Переталкивать, перетолкать, -кнуть — пере- 
пихати, перепйхувати, перештовху¬ 
вати, перепхати, перепхнути, пере¬ 
штовхнути 

Перетаицовать — перетанцювати 
Перетапливать, перетопить, ся — перетоплю¬ 

вати, перетопйти, ся 
Перетаитьівать, перетоптать — перетоптува¬ 

ти, перетоптати, потоптати 
Перетаскивать, перетаскать, перетащить — 

перетаскувати, перетягати, перета¬ 
скати 

Перетачивать, перетачать — перешивати, 
перешйти 

Перетачивать, переточить — перегострюва- 
ти, переточувати, перегострйти, пе¬ 
реточити 

Перетекать, перетечь — перетікати, перели¬ 
ватися, перетектй, перелйтися 

Перетерпливать, перетерпіть—перетерплю¬ 
вати, витерплювати, перетерпіти, 
витерпіти , 

Перетесивать, перетесать — перетісувати, 
перетесати; повитісувати, потесати 

Перетирать, перетереть — перетирати, пе¬ 
ретерти, повитерати, (віхтем або 
піском) — перешарувати 

Перетлівать, перетліть — перетлівати, пе¬ 
ретліти; потрухнути 

Перетолковивать, перетолковать—перевер¬ 
тати, перекручувати, перебріхува¬ 
ти, перевернути, перекрутйти, пе¬ 
ребрехати 

Перетолочь — перетовктй, потовктй 
Перетопить — 1) д. Перетапливать; 2) потопгі- 

ти, поперетоплювати 
Перетопки (від топлення) — вйтопки, (від 

сала)— шкваркй 
Переторговнвать, переторговать— 1) пере¬ 

бивати, набивати, перебйти, наби¬ 
ти (ціну на торзі); 2) перекуповува¬ 
ти, перепродавати, перекупйти, пе¬ 
репродати, перегандлювати 

Переторжка — переторг 
Перетосковать — пересумувати 
Перетравить — вйтруїти, потруїти, пови- 

тр^ювати 
Перетревожиться — перетурбуватися, пере- 

полошйтися 
Перетрепать, перетрепнвать — перетіпати 

(напр., льон, коноплі), одлупйти, 
одлупцювати, перелупцювати (напр., 
по пиці), перескубтй ,(за волосся); 
перетріпувати, перетріпати 

Перетрескиваться, перетре,скаться — пере- 
тріскуватися, потріскатися, поло¬ 
патися , 

Перетрепетать — перетремтіти 
Перетрогать — перерушати 
Перетрусить — перебоятися 
Перетрушивать, перетрусить — перетрушу- 

(сю)вати, перетрусйти, ся 
Перетрясать, перетряснвать, перетрясти, 

ся — перетр^сювати, перетрястй, ся 
Перетика — перетинка 
Перетикать, переткать — перетикати, пере¬ 

ткати 
Перетнкивать, перетикать — 1) перетикати, 

перетйкати; 2) позатикати, повти¬ 
кати, позастромляти, повстромляти 

Переть — перти, напирати 
Перетягивать, перетянуть, ся — 1) перетя¬ 

гати. — Перегягивая другь друга — на¬ 
впереваги; 2) переволікати, перево- 
локтй 

Перетягиваться, перетянуться — стягува¬ 
тись дуже, перетягатися, перетягну¬ 
тися 



ПереубЬждать 291 ПерешипЬть 

ПереубЬждать, переубідить, ся — перекону¬ 
вати, ся, переконати, ся, перес(ь)від- 
чувати, перес(ь)відчити наново 

Переугливать, переуглить,— перепалювати, 
перепалити на вугілля, звуглювати, 
звуглити 

Переулокь — проулок, провулок, провуло¬ 
чок, (що не має виходу) — зазубень, 
(дуже вузький) — суткй, суточки, 
сутісок 

Переумничать — перемудрувати 
Переупрямить — переперти, перемогти 
Переутюживать, переутюжить— переглажу- 

вати, перегладити, перепрасувати 
Переучивать, переучить, ся — 1) переучу¬ 

вати, перевчати, перевчити, ся (знову 
або на иньший лад); 2) понаучувати, 
понавчати (всіх або багатьох) 

Переучка — переучування 
Перехваливать, перехвалить — 1) перехвалю¬ 

вати, перехвалити; 2) порозхвалю- 
вати 

Перехватьівать, перехватать, перехватить — 
1) перехоплювати, перехапати, по¬ 
схоплювати; позахоплювати, поха¬ 
пати; переймати, перехопити, пере- 
няти; 3) вхопити (під’їсти на швидку 
або позичить на короткий час) 

Перехвать— 1) перехоплювання, перейман¬ 
ню, перейма. — На перехвать—на пере¬ 
бій, наввипередки; 2) перехват, стан 
(про одежу). — Сь перехватомь (про 
посуду) — перев’язкувата 

Перехватка — перейма, перекуска, перевер- 
шення 

Перехватьіваніе — перехоплювання, перей¬ 
мання, перевершування , 

Перехворать — переслабувати, переболіти, 
виболіти 

Перехитрить— 1) перехитрувати, переду- 
рйти; 2) перемудрувати 

Переходить, перейти — 1) переходити, пере- 
хожати, перейти, перебиратись, пе¬ 
ребратись; 2) доставатися, достатися 
(кому); 3) вихбжувати, обходити, вй- 
ходити, обходйти, обійтй 

Переходньїй — перехідний, переступний 
Переходь — перехід 
Перехолаживать, перехолодить— перехолб- 

жувати, перехолодити, пересі;удйти 
Перехотіть, ся— перехотіти, перехтіти, ся, 

переважати, ся, переманутися, пере¬ 
кортіти 

Перехулить — переганити, переганьбйти 
Персцарапьівать, псрецарапать— передряпу¬ 

вати, подряпати, пошкрябати, пере¬ 
дряпати, перешкрябнути, передряп- 
нути 

Перець, рос. Рірег пі§гит — перець, (здр.) — 
перчик, (одно зерно) — перчйна. — П. 
стручковий, Сарзісит аппиит Ь. — 
стрючковатий перець, перчиця 

Переціживать, перецідить — переціжувати, 
перецідйти, попереціжувати 

ГТерецІловать — перецілувати 
Перецінивать, перецінить, ся— 1) перецінб- 

вувати, перецінувати, перецінйти; 
2) поцінувати 

Переціпливать, переціпить — перечіплю¬ 
вати, перечепйти 

Перечеканивать, перечеканить—перебивати, 
перебйти ( 

Перечень — перелік, перелічення, реєстр, 
перечйслення 

Перечеркивать, перечеркать, перечеркнуть— 
перече(і)ркувати, перечеркнути, пе¬ 
рекреслювати, перекреслйти 

Перечернивать, перечернить — перечорню¬ 
вати, перечорнйти 

Перечерчивать, перечертить — перерисову¬ 
вати, перерисувати, понарисбву- 
вати , 

Перечесьівать, перечесать, ся — 1) перечісу¬ 
вати, перечесати, ся; 2) начісувати, 
начесати, поначісувати; 3) начухати, 
розчухатщроздряпати 

Перечеть — д. Перечень. — На перечеть 
— під ліком 

Перечинивать, перечинить, ся — 1) перела¬ 
тувати, перелатати; 2) перелагбжу- 
вати,перелагодити, полагодити 

Перечисленіе — перелічування, перечйслю- 
вання , 

Перечислять, перечислить — 1) перелічу¬ 
вати, перераховувати, перечйслюва- 
ти, перелічйти, перерахувати, пере- 
чйслйти;2)перепйсувати,переписати 

Перечитьівать, перечитать, перечесть— пере- 
чйтувати, перечитати, поперечйту- 
вати, попрочйтувати 

Перечить — перечити, суперечити 
Перечищать, перечистить—перечищати, пе- 

речйстити, (став од намулу) — пере- 
шлямувати, (землю од бур’яну) — 
пересапати, переполоти 

Перечневой — перелічнйй, перечисляючий 
Перечница — перчанка, перцівка 
Перечньїй — перцьбвий.—П. трава, Ьерібіиш 

Іаііуоііит Ь. — хріниця, хрінок, соба¬ 
чий хрін, гороб’яча кашка, гірчак; Ь. 
заііушп Ь.—жеруха, жируха. —П. зер¬ 
но—перчйна 

Перешагивать, перешагнуть — переступати, 
переступйти 

Перешаривать, перешарить—перешукувати, 
перешарювати, перетрусювати, пе¬ 
решукати 

Перешеекь — шйя, шййка 
Перешелець — перехбдець і д. Переселенець 
Перешелушить — перелущити, перелускати 
Перешептьіваніе— перешепти, перешіпту¬ 

вання 
Перешепти — шушукання, шепу-шеп^, 

перешепти 
Перешептьіваться, иереціеіітаться, нере- 

шепнуться—перешіптуватися, шушу- 
катися, тишкуватися, перешепта- 
тися. — Раки перешептались — раки 
вишептались 

Перешибать, перешибить, ся — перебивати, 
перетинати, перебйти, перетяти, ся 

Перешиоь — перебивання 
Перешивать, перешить, ся— 1) перешивати, 

перешити; 2) понашивати 
Перешипіть — перешипіти, (про гадюк) — 

пересилати, (про масло, сало на 
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огні) — перешкварчати 
Перештемпелевать — перештампувати, пере- 

штемплювати , 
Перешуміть — перешуміти 
Перещеголять— 1) перехверцювати, пере- 

• хвинтйти; 2) перемогти, гору взяти 
Перещипьівать — перескубувати 
Псрещупьівать, перещупать— перелапувати, 

перелапати, перемацувати, перема¬ 
цати 

Переідать, переість— 1) перегризати, пе¬ 
регризти; 2) переїдати, переїсти; 
3) поїдати, поїсти, поз’їдати 

Переіздить — виїздити, об’їздйти 
Переіздь — 1) переїзд, переїздка, (на дру¬ 

гу кватирю) — перебірка; 2) переїздка 
Переізжать, переІхать— І) переїздити, пе¬ 

реїхати, попереїздити; 2) перевози¬ 
тись, перебиратись, перевезтись, 
перебратися , 

Перезкзаменовка — переіспит, перевірка, пе- 
ретрймка 

Перезкзаменовьівать—переіспйтувати, пере- 
екзаменбвувати 

Перила — поручча, поручні, бйльця 
Перильний — поруччбвий, поручневий, 

балясний 
Перина — перйна, (здр.) — перйнка, перй- 

нонька 
Перистий — пір’єватий 
Периться — в палкй, в колодочкй вбива¬ 

тися , 
Періодь, періодическій — період, періодйч- 

ний 
Перка — наконешник (у свердла) 
Перкаль, перкалевий — перкаль, перкале¬ 

вий 
Перламуть, перламутрь — перломут 
Перловий — перловий 
Перль, перльї — перло, (одно зерно) — перли¬ 

на,(мн.) — перли, (ласк.) — перлоньки 
Пернатий — пернатий, перйстий. — Перна¬ 

тий — птаство 
Перо, (мн.) перья — 1) перо (у ртиць, у риб), 

(одно) — перица, пір’їна, (здр.) — 
пе(і)рце, (мн.) — пір’я, (здр.) — пір ячко, 
(у молодих птиць) — палкй, палочкй, 
колобочки. — Плавательньїя перья — 
плавці; 2) лопать, пелюстка, д. Весло 
і Лопасть 

Перовникь — д. Пеналь 
Перовой— криловйй (що вживається в кри¬ 

лах вітряка, напр., дошки) 
Перпендикулярний, но—сторчовйй, просто- 

падний, ро, стрімкий, сторч, на¬ 
сторч, стрімко 

Перочииньїй ножикь — цизбрик, ножик 
Перпендикулярі — простопад, сторчак 
Перси — перса 
Персикь, рос. Регзіса уи1§агІ5 Ос. — бру- 

сквина 
Перстень, перстенекь — перстень, перстінь, 

(здр.) — перстеник, перстник, каблу¬ 
чка 

Перстневой — перстневий, перстньовий 
Персть — земля, пил, порох 
Перунь — блйскавка; громова стріла, пе- 

рун 

Перхать, перхнуть — пйрхати, пирхнути 
Перхота — пйрхання , , 
Перхоть — лупа, пррплі, (у дітей)—тіменйця 
Перцовка — перцівка, перчаківка 
Перчатка — рукавйчка 
Перчаточникь, ца — рукавйч(ш)ник, ця 
Перчаточньїй — рукавйшний 
Першить — драти в горлі, дерти в горлі 
Перяной — пір’янйй 
Песикь — 1) песик, цуцик, цуценя, щеня; 

2) пейс, пейсик 
Песій — собачий, песький. — Песья трава, 

рос. Басіуіія еіотегаїа Ь. — мітлйця, 
вівсюк, рос. ІЗоІапит Оиісатага Ь. — 
д. Паслень. — П. язьїкь, рос. Супо- 
§І055ит оГГісіпаІе Ь.—жйвокісг, чорно¬ 
корінь, куряча сліпота, собачка, 
собачий корінь, воловий язйк 

Песковатьій — піскуватий 
Песокь — пісок, (одно зерно піску) — пісчй- 

на, (глибокий) — пісчуга 
Песочница — пісбч(ш)ниця 
Песочньїй — пісоч(ш)ний, пісковйй 
Пестикь—І) товкачик, макогбник; 2) РізііНит 

— маточка, маточник; 3) рос. Ро1у§о- 
пит Ьіяіогіа Ь. — левурда, ракові 
шийкй, рачкй, дикуша 

Пестовой — товкачевий, хщкогонний 
Пестредина, пестредь — пістря, тяжйна 
Пестрединньїй — пістрьовий, тяжйновий 
Пестренькій — рябенький 
Пестрить — рябити. — Пестрить вь глазахь 

— рябіє, рябйть в очах 
Пестрота — ряойзна, ряботйння 
Пеструха — рябуха 
Пеструшка — 1) риба Заїто Гагіо — пеструха, 

пеструшка; 2) мйша, Ми$ Іештиз 
Пестрьш — рябйй, сорокатий, строкатий, 

(про птиць) — зозулястий, різнопе- 
рий 

Пестрьть — рябіти 
Песть, (здр.) пестикь (щоб товкти) — тов¬ 

кач, (здр.) — товкачик, товкачка, тов- 
качечка,ступйр, (щоб ростирати) — 
макогін, м’яло, (ростирати сало в 
ковганці) — кбвганок 

Песчаникь — пісковець 
Песчаньїй — пісковйй 
Песчанистьій — піскуватий 
Песчина — пісчйна 
Песь — пес, собака 
Петлиця — петлйця 
Петля -— 1) петля, (здр.) — петелька, (в сороч¬ 

ці) — застіжка, (особлива, щоб зав’я¬ 
зувати) — зашмор.; 2) завіса; 3) (>аб- 
ка (метдлева в одежі); 4) очко, вічко 
(в плетінні) , 

Петровки, Петрові пості — петрівка, (те 
що в петрівку) — петрівочний, петрів- 
чаний 

Петровь-день — с(ь)вято с(ь)в. Ап. Петра і 
Павла. — Зто бьіло до Петрова дня, 
послі П. д. — се було до Петра, пі¬ 
сля Петра. — На Петрові день — на 
Петра. — Петрові кресть, цві,ть, рос. 
ЬаіЬгаеа Бциашагіа Ь. — петрів хрест, 
маслянки, шпараговий ряст. — Пе¬ 
трові батогь, оатожекь, рос. СісЬо- 
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гіит ІпіуЬиз Ь. — петрів батіг, Петро¬ 
ві батоги 

Петролеумь — гас, петролеум 
Петрушечньїй — петрушковий 
Петрушка, рос. Реігозеїіпиш заііуит НоГГт. 

— петрушка. — П. собачья, рос. АеіЬиз 
Супаріит Ь. — кокбриш 

Печалить —журити, смутити, засмучувати, 
туги завдавати 

Печалиться — журитися, сумувати, смути¬ 
тися, смуткувати, тужити, скорбу- 
вати, в тугу, в журбу вдаватися, (за 
ким) — побиватися , 

Печаловаться — 1) д. Печалиться; 2) бідка¬ 
тися, бідкувати; 3) пе(і)клуватися, 
побиватися 

Печаливьій — пе(і)клуватий 
Печаль — журба, журбота, туга, сум, сму¬ 

ток, сумота, речаль, жаль, жальок, 
жалощі, журіння, скруха, скорбо¬ 
та, гризота, ф(п)расунок, потуга 

Печальньїи, ко — журнйи, но, журлйвий, 
во, сумнйй, но, смутнйй, но, сум- 
лйвии, во, тужнйй, но, тужлйвий, 
во, засмучений,скорботний, но, жа¬ 
лісний, но, жаліслйвий, во, (здр.) — 
смутненький, смутнесенький 

Печатаніе — друкування 
Печатать — 1) печатати, запечатувати; 

2) друкувати, печатати 
Печатникь — друкарь,печатник 
Печатньїй — 1) печатний, штемпбваний; 

2) друкований 
Печатня — друкарня, печатня 
Печаточникь — печаткарь 
Печаточньїй — печатковий 
Печать — 1) печать, (частіше) — печатка; 

2) друк, друкування. — Отдать вь 
печать — віддати до друку; 3) пись¬ 
менство; 4) друк, письмо. — Мелкая 
печать — дрібний друк 

Печать соломонова, печатки, рос. СопуаІ- 
Ідгіа Ро1у§опаПіт Ь. — куп, куп- 
зілля, купйна, чемерйця, ракові ший- 
кй, натяг(ач, одхасник 

Печеніе — печіння, печення 
Печеночникь, рос. А§гітопіа Еираіогіит І.. 

•— парйло, парнйк, гладишник, ко¬ 
жушка, кожушечки, лйпник, ре¬ 
п’яшки, печінрик 

Печеночньїй — печінковий 
Печеньїй — печений 
Печень — печінка, 
Печенье — 1) печіння, печення, печиво; 

2) печене, печиво, (солодке) — пундики 
Печерица, гр. Адагісиз сатрезігіз І... — пе- 

черйця , 
Печея — пекарка, печшьниця, перепе(і)чайка 
Печникь — пічнйк, муляр 
Печной — пічнйй, печовий, грубний 
Печура — пічурка, закапелок 
Печь — піч, (здр.) — пічка. — Частини печі: 

(під нею пусте місце на ^ліб) — ме¬ 
четь, мечет, (на дрова) — підпічок, під- 
пічча, штандари, (для курей) — куча, 
(передня частина, де ставлять горш¬ 
ки) — прйпічок, (середина пені) — че- 
люсти, (спід) — черінь, чірінь, пе¬ 

чище, (частина печі над челюстя¬ 
ми) — комін, (місце за пічкою коло 
полу) — запічок, закапелок. — Банная 
печь—кам’янка. — Гончарная п.—го¬ 
рен. — Известковая п. — вапнярка, ва- 
пельня, горн. — Кирпиче-обжигатель- 
ная п. — горен, палянка, гартовня. — 
Комнатная, огрьвательиая печь—гру¬ 
ба, грубка. — Кухонная п. — варйста, 
кухенна піч. — Літняя п. (в сінях або 
на дворі) — кабйця. — Плавилен- 
ная п. (напр., на гутах) — гута. — 
Угольная п. — (в)углярня. — (Пічка, 
в котрій роспарюються обіддя) — 
варова парня, (де роспарюються 
полозки)—сухопарня, (в ній) — бгаль- 
ня, (на котрій гнуться полозки). — 
Мазать печь — мазати піч (зверху), 
хутрувати (в середині). — Онь изь 
семи печей хлібьі Ідаль — був у бу¬ 
вальцях 

Печь, ся — 1) пектй, (що з борошна в ма¬ 
слі) — смажити, пряжити; 2) шквари¬ 
ти, ся; 3) пе(і)клуватися, турбувати¬ 
ся, упадати (коло кого) і д. Забо- 
титься 

Пешня — пішня 
Пещера — печера, печеря 
Пешерньїй — печерний 
Пивниця — пйвнйця 
Пивной — пйвний 
Пиво,пивцо — пйво, пивце 
Пивовареніе — пйвнйцтво, броварство 
Пивоваренньїй, пивоварний — броварський, 

броварний.—П. заводь—бровар, бро- 
варь, броварня, пивоварня, пивороб- 
ниця 

Пивоварь — броварник, пивовар 
Пигалица, пт. Ргіп^а уапеїіиз — чайка 
Пигалицьінь — чаичин 
Пигва, пигвовое дерево, рос. Субопіа уиі^а- 

гіз Регз. — гдуля, квіт, квітове дере¬ 
во, ґдуля 

Пигмей — куцан, куцак, (в жарт) — курду- 
пель , ' 

Пигусь — бігос, бігус 
Пижма, рос. Тапасеїит уиі^аге Ь. — пйжмо, 

навротич, приворотень, наворотень, 
коровай 

Пика — спис (на ратищі). — Д. ще 
Коиье , ' 

Пикать, никнуть — пікати, пілікати, пища¬ 
ти, пйснути. — Пикнуть не сміеть — 
не с(ь)міс пйснути 

Пикеть — 1) бекет, чата; 2) пікет (гра в 
карти) , 

Пики — вйнц, вино, (одна карта з сії масти) 
— винівка 

Пикникь — гулянка (в складку, за горо¬ 
дом) , 

Пиковка — винівка 
Пиковьій — виновий , 
Пила — пйлка, (з одною ручкою) — ножівка 
Пиленіе— пиляння, пйлянка 
Пилигримь — прочанин, (мн.) — прочане 
Пиликало, пиликальщикь — цигйкало . 
Пиликать — цигикати (на скрипці); 2) піпі- 

кати (про пташечку) 
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Пилильщикь — пиляр, (що випилює дош¬ 
ки)— тертйч(ш)ник, трач 

Пилить — пиляти 
Пильиьій — пиловий. — Пильньїй заводь — 

шільня. — П. мельница — та(е)ртак, 
. та(е)ртачбк (водяний). — П. трава, 
рос. аеггаїиіа ііпсіогіа Ь. — страхо¬ 
полох, будячок, яловень 

Пильщикь — д. Пилильщикь 
Пилюкь — каня 
Пилюля— пилюля, горошинка аптечна. — 

Проглотить пилюлю—мовчки проковт¬ 
нути, мовчки стерпіти 

Пимьі — чоботи (з оленячої шкури) 
Пинать, пнуть — пхати, пхнути, штурхати, 

штурхнути (ногою), копнути ногою 
Пинокь — стусан, штурханець 
Пипка — люлька, люлечка 
Пирамидньїй — пирамйдовий 
Пирать — д. Корсарь 
Пирньїй — бенкетний, бенкетбвий 
Пированіе — бенкетування 
Пировать—бенкетувати, балювати. — Пиру- 

ющій — бенкетбвець 
Пирогь— пиріг, (здр.) — пиріжок, пиріжечок, 

(мн.) — пироги, пиріжки, пиріжечки, 
(великі) — пирожачча, (гречаний з 
сиром) — лежень, (з горохом) — горо- 
хов’яник, (з калиною) — калйняник, 
(з кропом і цибулею) — книш, (куку- 
рузяний з сиром) — мантула, (без 
начинки) — стулень 

Пирожное — солодке печиво, ласощ, напр,: 
пундик, марципан, вергун, вергу- 
нець, вергунчик 

Пирожний — пироговий 
Пиронь (богемський гранат) — крухлик 
Пирушка — гулянка, погулянка, погуляння, 

(вечірня для молодіжі) — вечернйці, 
(після хрестин) — похрестини, (після 
миру),— перепросини, (прощальна) — 
відклшне 

Пирузть — викрутас 
Пиршественньш — д. Пирньїй 
Пирь — бенкет, баль, учта 
Писаніе — 1) писання; 2) письмо 
Писаний— 1) пйсаний; 2) розмальований 
Писаришка — писарчук, писарйна 
Писарская — писарня і д. Канцелярія 
Писарскій — писарський. — П. должность — 

писарство 
Писарша — пйсарка, писарйха 
Писарь — пйсарь, пйсар, (син,його) — писа¬ 

ренко, (дочка) — писарівна, (аби який 
або молодий помішник) — писарчук, 
писарча, (мн.) — писарчукй, писарчата. 
— Писаремь бьіть — писарювати 

Писатель, ница—письменник, ця, (аби який) 
— письмак, писака. — Писатель иконь 
— маляр, (аби який) — богомаз 

Писать, ся — 1) писати, ся, (погано) — ма- 
ґлювати, дряпати, шкрябати; 2) ма¬ 
лювати, ся 

Писець — перепйсувач, писарчук 
Пискарь, риба Сургіпиз доЬіо — пискарь, 

пічкур, пічкурець 
Пискать, пискнуть — пищати, пйскнути 
Пискотня — писк, пискотня 

Пискулька — пйщик 
Пискунь, -нья — пискун, -уха 
Пистолетньїй — пистольний 
Пистолеть — пистоль 
Писулька — писулька, карточка, цедулка, 

цедулочка 
Писцовьіи — писарський 
Писчебумажцьій — папірбвий. — П. фабрика 

— папірня 
Писчій —, писальний. — Писчая бумага — 

п^пір, пдпер, бомага, писарський па¬ 
пір, папір до писання 

Письменний — 1) рукописний, пйсаний; 
2) писарський; 3) листовний, пись- 
мбвний 

Письмецо — листок, письмечко і д. Пи¬ 
сулька 

Письмо — 1) письмо, лист. — ОтвЬтнре пись- 
мр — 6д(від)пис, бдписка, відвість, 
відповідь і д. ОтвЬть. — Открьі- 
тое письмо — одвертий, відкрйтий 
лист; 2) писання, письмо 

Письмоводець, письмоводитель—письмовбд 
Письмоносець — листоноша 
Питаніе — годування, харчування, жйвлен- 

ня 
Питатель — кормйтель, годувальник, питй- 

мий 
Питательница — 1) кормйтелька, годуваль¬ 

ниця, питйма; 2) мамка 
Питательность — сйтність 
Питательньїй — сйтний, живнйй, харчовнйй, 

(про пашу) — пашнйй 
Питать, ся — годувати, харчувати, жцвйти, 

ся. — Питать довіріе — ма.ти віру (до 
кого), няти віри, діймати віри (кому). 
— П. н а дожду — мати, живйти, го¬ 
лубити надію. — П. ненависть — мати 
ненависть, ненавидіти. — Питаться 
надеждою — сподіватися, покладати 
надію 

Питейньїй — Цпитнйй; 2) трункбвйй. — 
Питейньїи домь — шинок, шинк 

Питомець, питомица — вихованець, годова¬ 
нець, нка ' ( 

Пнтомиикь — шкілка, садібня, розсадник 
Питухь — питець, питун 
Пить — пйти, (здр.)—пйточки, пгітоньки, (ба¬ 

гато з жадобою) — дудлити, жлукти¬ 
ти, лигати, черкати, цмулити, хли¬ 
стати, (ковтками) — ковтати, гбльга- 
ти, (чарками багато і часто) — чарку¬ 
вати, (просто з великої посудини) — 
нахильці, нахильцем, нахилки пити. 
— Пить круговую — кружати, кру- 
гляти, кружляти. — Пить горькую 
чашу—бідувати. — Пить горькую, пить 
мертвую чашу — без просипу пйти. 
— Пить кь кому либо — пйти до кого 
приливати 

Питье — питт|і, питво, напій, (за-для худо¬ 
би) — пійло. — Волшебное питье — 
дання. — Г одньїй для питья — питнйй, 
гожий 

Питьевой — питнйй. — (Питний мед) 
Пиханіе — пхання 
Пихать, пихнуть — пхати, штурхати, труча- 

ти, пхнути, штурхнути, тйснути 
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Пихта, рос. РІШ15 аЬіея зіЬігіса — свйрка, 
свиркове дерево, шмерка 

Пичкать — пхати, напихати 
Пишка, пт. МоїасіИа —трясогузка, трясй- 

хвостка ( 
Пшца — їжа, їда, харч, харчі, страва, потра¬ 

ва і д. Кушанье. — Пища холодная, 
не вареная — сирова харч , 

Пищаль— 1) самопал, пищаль; 2) сопілка, 
дудка, дудочка; пйщик; 3) писак (у 
колісників для обточування сту- 
пиць) 

Питальники, ця, рос. 8атЬиси$ гасетояа Ь. 
— червона бузина , 

Пищать — пищати, писк.отіти, (дуже тонень¬ 
ко) — пікати, пілікати , 

Пищевареніе — харчоваріння, травіння, 
травлення 

Пищеварительньїй — харчоварйстий, харчо- 
варний 

Пищуха, (зьв.) Ьериз аїріпиз, Раїї. — заєць 
гірськйй; пт. СегіЬіа Гашіїіагія — 
коваль 

Піано, піаниссимо (муз.) — тйхо, дуже тихо 
Піоігь, рос. Раеопіа ошсіпаїіз Кеіг. — пивбнія 
Піявица, піявка, Нігисіо тесіісіпаїіз — п’явка 
Плаваніе — плавання, плйвання, плавба 
Плаватель — плавець 
Плавательньїй — пливнйй 
Плавать — плавати, плйвати, (витягуючи 

руки поверх води) — сажнями пла¬ 
вати 

Плавень — плавень, плав 
Плавильний заводь — топленйна, гамарня. 

— П. искусство — топлярство, гамар- 
ство 

Плавильний — то.плярський 
Плавильня — топільця, гамарня 
Плавильщикь — топільник, гамарник 
Плавить — 1) гнати, сплавляти; 2) топйти, 

ростопляти 
Плавка — 1) сплав (водою); 2) топлення 
Плавкій — ростопистий 
Плавность — рортопистість 
Плавний, но — рівний, но, легкий, ко, плав¬ 

ний, но, плавкйй, плавко 
Плавность — плавність 
Плакальщикь, ца — плакун, плачка, плач¬ 

ниця 
Плаканіе — плакання, плач 
Плакать—плакати, (сильно) — ридати, (хли¬ 

паючи) —хлйпати, (голосячи) — голо- 
сйти (з ревом) — ревіти, (грубо) — 
ру(ю)мати, ру(ю)мсати, (тихенько) — 
гіхйкати, слйнити, кйснути 

Плакаться — жалкуватися, бідкатися, на¬ 
рікати (на кого) , 

Плакса — плакса, плаксій, плаксуха, плак¬ 
сійка, рюма, рюмса, рева, нюня 

Плаксивий — плаксйвий, плачлйвий, ревлй- 
вий, ну(ю)нявий і д. Плакса 

Плакунь, рос. ЬуіЬгшп яаіісагіа Ь. — заліз¬ 
няк чорнии,/залізняк червоний, твер¬ 
діш, польові васйльки, верба трава, 
підбережних, плакун; ЕріІоЬішп ап§и- 
зііГоіішп 1. — дйкий льон, льонок 

Плакуша — д. Клнкуша 
Пламенистьій — полум’янйстий, поломінй- 

стий 
Пламенньїй, но— 1 ^полум’яний, поломін- 

ний; 2) палкйи, пальоний 
Пламень, пла.мя — полум’я, поломінь, (синє) 

— жеврій , 
ПламецЬть — палати, палахтіти, палахко¬ 

тіти 
Планета — планета, планйда 
Планетний — планетний, плані)дний 
Планировать — 1) рівняти, вирівнювати; 

2) розбивати по плану, планувати 
Планка — планйця 
Плановой — плановйй 
Плантація—плантація.—Бакчевая п.—баш¬ 

тан і д. Бакча. — Свекловичная п. — бу- 
ряшник, бурякова плантація. — Табач- 
ная п. — тютюнйще, тютюнова план¬ 
тація 

Плань — план 
Пластать — платати, карбувати 
Пластина — плйтка, пластйна, (в колодязі) — 

зрубина, цямрина, (в мості) — мостй- 
на, мбстниця 

Пластовой — скйбчатий 
Пласть — скйба, шар, верства 
Пластьірь — плартирь, плястир 
Плата — 1) платіж, оплата, вйплата, рос- 

платка; 2) плата, заплата, платня, 
(за дзвін по небіщику) — подзвіння, 
(за нахідку) — перейма, (за колодку 
на масниці) — поколбдне, (з нового 
члена якого товариства) — вступне, 
вписове, (дальше) — вкладка і д. 
Взнось, (за мливо хліба зерном) — 
мірчук, промел, (за кватирю) — 
комірне, (за землю грошима) — 
рата, чинш, (снопами) — скіпщина, 
(зерном як сіють) — присів, прйсівок, 
(жінці після родин, як виходить впер¬ 
ше) — виводне, (за випас худоби) — 
рогове, (за переїзд через міст) — 
мостове. — За плату — платно. — 
Плата вперед^ — з гори 

Платежньїй — платіжний 
Платежь — платіж, оплата 
Плательїцикь, ца — платник, ця 
Платить, заплатить — 1) платйти, заплатй- 

ти, (довг) — вертати, віддавати, вер¬ 
нути, віддати (позичку); 2) від(од)- 
дячувати, від(од)дячити 

Платить, заплатить — латати, залатати 
Платокь, платочекь — хустка, хустйна, ху- 

стйнка, хусточка 
Платочньїй — хустковий, хустяний, 
Платье — одежа, одіж, одежйна, убір, уб¬ 

рання, плаття, (літнє) — літнйк, (сук¬ 
няне) — сукня 

Платьецо — платтячко, сукенкй, вбран¬ 
нячко 

Платяное — д. Менструація 
Платяной — одіжний, до одежі 
Плаунь, рос. Ьусоросіішп сіауаїшп — дереза 
Плаха — колода, колодка, плаха., (на кот¬ 

рій рубають дрова) — дрйвітня, дро¬ 
вітня 

Плаць — пляц, майдан 
Плачевний, но — 1) плачнйй, но, бідолаш¬ 

ний, жалібніш, но; 2) журніш, смут- 
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— на низ плисти, за водою 
ПлЬнитель, ница — чарівник, ця, (ласк.) — 

чарівниченька 
Плінительность — принадність 
Пліііительньїй, но — принадний, но, знад¬ 

ливий, во, звабливий, во, чарівний, 
заласний 

Плінникь, ца — полоненик, полонянець, 
полонянин,, полонянка, бранець, 
бранка, нев(і)6льцик, ця, в’язень 

Пліннический — нево(і)льницький 
Плінньїй — полонний, полонений; д. Плін- 

ник'ь. (-— Пліїшьіе — полоняне, бранці, 
невб(і)льники, ясир 

Плінь — полон, неволя, бран 
Плінять, плішіть— 1) полонити, заполони¬ 

ти, в неволю, у бран забрати, взя¬ 
ти; 2) чарувати, надити, вабити, 
учарувати, причарувати, принади¬ 
ти, привабити 

Плісень —,ц(ь)віль, (на кружках у діжках) 
— пліснявка 

Плісневільїй — ц(в)вілйй, пліснявий 
Плісневіть — пліснявіти, ц(ь)вістй, за- 

ц(ь)вітати, ц(ь)віллю, мохом бра¬ 
тись, обростати 

ГІлІсна — пліснявка (на язику) 
Плішакь, плішивец — плішйвець, голо- 

мозько, голомшйвець, шолудйвець, 
лисак 

Плішивий — плішйвий, голомозий, голом- 
шйвий, шолудйвий, лйсий, (про 
вівцю) — штимувата. — Плішивая 
голова — гйря 

Плішивіть — лйсіти, шолудйвіти 
Плішина, плішь — лйсина, пліш, голомо¬ 

зіша, шолуді 
Плюгавець — плюгавець, мйршавець, пога¬ 

нець 
Плюгавий — плюгавий, мйршавий, поганий 
Плюсникь, рос. Зіісіа риїтопасеа АсЬ. — 

дубова лапа 
Плющь, рос. Небега Неііх І— плющ, про- 

читан 
Плюха — ляпас, лящ 
Плясать—танцювати, (гопака)—гопцювати 
Пляска — танець, танці 
Плясунь, плясунья — танцюрйстий. танцю- 

рйста, танцюрйстка, танечниця, 
танцюра 

Плясовой — танешний, до танцю 
Пиевматическій—пневматйчний.—П. маши¬ 

на — духова машйна 
Пнистьій — пенякуватий 
По — по, до, з, за (на питання: по чому? 

по що, по кого? по кім, по чім?). — 
Идти но полю, по лісу — йтй полем, 
лісом, гаєм. — Сділаль по его сові- 
ту — зробйв за його порадою, як він 
радив. — По ділу — за ділом. — По 
ошибкі— через помилку, у помилку, 
помилйвшись. — По зтому ділу — в 
сій справі. — Німець по происхожде- 
нію — німець з роду, ррдом. — По об- 
іцему согласію — за спільною згодою. 
— По милости барской — з ласки пан¬ 
ської. — По ненависти ко мні — з не- 
нависти до мене. — По моєму мнінію 

— на мою думку — По несогласію — 
через незгоду. — Родня цо жені — ро¬ 
дич через жінку, пр жінці. — Ску¬ 
чать по жені — за жінкою нудитись, 
скучати. — Вздьіхать по ней — зітха¬ 
ти за нею. — Вистрілить по комь — 
стрелити на кбгр ( 

Поаліть — почервоніти, зчервоніти 
Поахать — поохкати 
Побабничать — побабувати, побабити 
Побагровіть — зчервоніти 
Побаиваться — побоюватись 
Побалабонить — побазікати; подзвонйти, 

потеленькати , 
Побалагурить — побалакати, побазікати 
Побаламутить — побаламутити, покаламу¬ 

тити , 
Побаливать — поболювати, боліти (часом, 

трохи), недугувати 
Побаловать— 1) побалуватися, попустувати, 

погратися; 2) побалувати, попестити, 
помазати (кого) 

Побалтьівать — 1) сколочувати, колотйти; 
2) балакати, белькотати 

Побанить — побанити, помйти 
Побарабошить—покуйовдити, покудбвчити 
Побарахтаться—поборсатися, прборікатися 
Побариться — запаніти, попаніти 
Побарски — по панському, як пан 
Побарствовать — попанувати 
Побарьішничать—побаришувати, погандл ді¬ 

вати 
Побасенка — побрехенька 
Побаюкать—полюляти, полюлюкати, поко¬ 

лихати, поколисати 
Побаять — побалакати 
Побездільничать — побайдикувати, поледа¬ 

рювати, прогуляти (де-яку годину) 
Побезпокоить, ся — потурбувати, ся, покло- 

потати, ся 
Поберегать, ся — берегтй, стерегтй, ся 
Побережний — береговйй, прибережний. 

— П. житель — бережанин 
Побережье — прибережжа 
Поберечь, ся — цоберегтй, ся, постерегтй, 

ся, поглядіти, пошанувати, попиль¬ 
нувати 

Побіседовать — побалакати, порозмовляти 
Побивать, побить—побивати, побйти, попо- 

бйти, (хворостиною) — хльосту дати, 
почухрати, (палицею) — поломачити, 
(посуду) — потовктй, (хліб, траву) — 
потолочити, (трохи) — поколошкати 

Побирать — забирати, забрати, взяти. — 
Чорть уебя побери — нехай тебе 
чортй візьмуть 

Побираться — старцщвати, просйти мйло- 
стиню, попід віконню ходйти 

Побироха — прошак і д. І Іншій 
Поблаговістить — подзвонйти 
Поблагодарить — подякувати 
Поблагопріятствовать—погодйти, пощастй- 

ти, посприяти 
Поблажать — потурати 
Поблаженствовать — пораюватц 
Поблаживать, поблажить — дуріти, пусту¬ 

вати, попустувати 
Поблажка—потурання, попуск, попускання 



Поблевать 299 Повадливий 

Поблевать — поблювати 
Поблекльїй — зів’ялий, збляклий (напр., 

квітки), полинялий (напр., тканина), 
змарнілий (чоловік) 

Поблекнуть — зблякнути, зів'янути, побляк¬ 
нути, прлиняти, понидіти, змарніти, 
помарніти 

Поблестіть — поблищати, поблискати 
Поблеять — побекати, помекати 
Поблудить— 1) поблукати, поблудити, по¬ 

тинятися; 2) побахурувати, поволо¬ 
читися ( 

Поблідпільїй— зблідлий, побілілий, попо¬ 
лотнілий , , , 

Побліднуть — збдщнути, збліднути, поблід¬ 
нути, побіліти, пополотніти 

Побогатьірски — по лицарському 
Побогатіть —забагатіти, побагатшати, 

розбагатіти, розжитися, (про кіль¬ 
кох) — порозживатися 

Пободать — поколоти, побуцати, побуць- 
кати 

Пободриться — побадьоритися, побасувати 
Побожиться — забожйтися, поклястися, 

заприсягти 
Побой — побій 
Поболтать— 1) побовтати, поколотйтц, ско¬ 

лотити; 2) побалакати, побазікати; 
3) поколихати, похитати, помахати, 
подригати ( 

Поболідь — поболіти, послабувати, похво¬ 
ріти, похорувати 

Поборать, побороть — 1) поборювати, побо¬ 
роти, збороти; 2) перемагати, зма¬ 
гати, верх, гору брати, прремогтй, 
змогтй, подужати, здоліти, верх, 
гору взяти; 3) заступатися, обо¬ 
роняти, рятувати, заступйтися, обо- 
ронйти, порятувати 

Побормотать— 1) побуркотати, потуркота¬ 
ти; 2) побурмотати, помурмотати, по- 
мймрити, похарамаркати 

Поборникь, ца — заступник, ця, оборонець 
Поборонять, нобороновать — заволочйти, 

заскородити 
Поборь, частіше >ін. иоборьі — здйрство 
Побочньїй — побічний, боковйй, сторонній 
Побояться — побоятися, постерегтися 
Пображивать — плентатися і д. Бродить 
Пображничать — погуляти 
Побранивать, побранії іь, ся — лаяти, ся, 

злаяти, покартати, полаяти, ся 
Побранка — лайка,сварка 
Побрасьівать — кидати, роскидати 
Побратанець, нобратимь — побратйм, на¬ 

званий брат 
Побратски — побратерськи, братецьки 
Побрезгать — погребати, погребувати, поги¬ 

дувати; погордувати 
Побренчать — побрязчати, побрйнькати і 

т. д., д. Брезжать 
Побрести, побресть — побрести, потягтй, 

повіядися, почвалати, поплентатися, 
потеліпатися, пошкандибати 

Побрить, ся — поголйти, ся, вйголити, ся, 
оголйти, ся 

Побродить — поблукати, повештатися і т. д., 
д. Бродить 

Побросать — покйдати 
Побрьізгать — побрйзкати, побризькати, 

попрйскати, попорськати 
Побрюзжать— побурчати, ромурчати, по¬ 

бурмотати, побуркотіти 
Побрякать — побрязкати, побрязчати 
Побрякушка — брязкало, брязкальце і д. 

Бренчалка 
Побряцать — побрязчати 
Побудительньїй — спонукаючий, спонукли¬ 

вий 
Побуждать, побудить — будйти, спонуку¬ 

вати, спонукати 
Побужденіе—побудка, повід, спонукання. — 

По собственному побужденію — за по¬ 
водом власної волі. — Побужденіе са¬ 
молюбів — спонукання самолюбства 

Побуйствовать — побушувати, побуяти, по- 
шарабурити, повойдувати 

Побунтовать — побунтувати, ся , 
Побуравить — посвердлити, повертіти 
Побурлачить—побурлакувати, пробурлаку¬ 

вати 
Побурлить —побушувати, побурхати, по¬ 

клекотіти 
Побурчать—,побурчати, прбуркотати, по¬ 

буркотіти, прбурхотіти 
Побучать — погудіти, погустй 
Побучнть — позолйти, полужити ( 
Побивать— побувати, одвідати, навідати 
Побьіть — побути, пробути 
Повьіситься— 1) похмуритися; 2) спинати¬ 

ся, опинатися, пручатися (де-кільки 
часу) 

Побігать — побігати 
Побігушки, у виразі: на побігушкахь — у 

побігеньках, за попйхача бути 
Побігь— 1) утеча, тікання, утіканка; 2) па- 

сйнок, пасинкй, пасйння, (відсіля — 
пасинкувати), парост, пагонець і т.д., 
д. Отпрьіскь 

Побіда— 1) побіда, (стар.) — звитяжство. 
— Славная надь врагомь побіда — 
хвалебне над ворогом звитяжство; 
2) перемога , 

Побідитель, ница — побщник, ця, перемо¬ 
жець, (стар.) — звитяжця , 

Побідньїй, побідоносньїй — побідний 
Побіжать—побігти, (швидко)—дременути, 

чкурнути, махнути, дмухнути, шас¬ 
нути, (тупаючи) — затупотіти 

Побіждать, побідить —побіждати, побива¬ 
ти, (ст.)—звитяжати, побідйти, поби¬ 
ти, звитяжити, повоювати, звоюва¬ 
ти, перемагати, змагати, перемогтй 

Побіжка — біг, хода 
Побіливать — білйти, побіляти 
Побілить — побілцти, вйбілити, (про кіль¬ 

ко) — повибілювати 
Побісить — подратувати, посердити 
Побіситься — показйтися, ,полютувати, 

помордуватися, подуріти 
Побісноваться — полютувати, побісйтися 
Повадка— 1) звйчка, унада; 2) потурання, 

попуск і д. Поблажка 
Повадливьій, во, повадньїй, но — звйчний, 

но, звйклий, ло, унадний, но, уна¬ 
дливий, во 



Поваживаться 300 Поволока 

Поваживаться, повадиться — звикати, звик¬ 
нути, унажуватися, унадитися, по¬ 
надитися, знадитися, занадитися, 
роспонадитися 

Поважничать — попишатися, повеличатися, 
побундючитися 

Поваксить — поваксувати 
Повалить, ся — 1) повалити, звалити, ся, 

покотитися; 2) сунути, посунути 
Повадка, у виразі «вь повадку» — покотом 
Поваль — 1) д. Морь, Падежь; 2) у виразі 

убиль на поваль — на смерть забив 
Повальний — поголовний. —,Повальііая бо- 

лізнь — пошесть, повітря і д. Морь 
Повараксать — поляпати 
Поварганить — побринькати, пограти на 

дрймбі 
Повареними — кухенний 
Поваренокь — кухарча, кухтик 
Понаривать — поварювати 
Поварить — поварити 
Повариха — куховарка, кухарка 
Поварничать — кухарювати, куховарити 
Поварня — пекарня, кухня, поварня 
Поварской — кухарський 
Поварство — кухарство, куховарство 
Поварь — кухарь, куховар 
Повахлять — побазграти, попартблити 
Понашивать — повбщувати, вощити 
Поввертьівать — повкручувати 
Поведеріе— поводження, поводіння, пове¬ 

дінка , 
Поведерко — відрами, на відро 
Повелитель, ница — повелитель, ка 
Повеличать — повеличати, порлавити 
Повелівать, повеліть— 1) в.еліти, наказу¬ 

вати, загадувати, звеліти, наказати, 
загадати; 2) панувати, верховодити 

Повелініе — веління, наказ, загад 
Повергать, повергнуть, ся — кидати, ся, ски¬ 

дати, ся, падати, валити, ся, кину¬ 
ти, ся, скинути, упасти, звалити, ся, 
повалити, ся, підгорнути 

Повернуть, ся — повернути, завернути, ся 
Поверстньїй — від верстви, верстовий 
Поверстьівать, поверстать, ся — рівняти, 

порівняти, зрівняти, ся 
Повертень, рос. Тгораеоїшп Б. — красоля, 

красулька , 
Повертьівать, повернуть, ся — вертіти, по¬ 

вертати, повернутр, обернути,ся 
Повертіть, ся — повертіти, покрутити, ся 
Поверхностно — зверху, по верхах, позвер- 

хбвно 
Поверхностиьій— 1) поверховий, позверхов- 

ний; 2) неглибокий, безоенбвний 
Поверхность — поверх, поверхня 
Поверхь — зверху, на версі, по версі 
Повеселить, ся — повесрлйти, звеседйти, ся 
Повеселіть — повеселіти, повеселішати 
Повести, повесть — повестй, (силоміць) — 

попровадити, потягтй ( 
Повечеріть — повечеріти, звечеріти 
Повздорить — посердитися, посварйтися 
Повивальний — повйвочний, бабницький. 

— П. бабка — бранка 
Повивать, повить— 1) повивати, сповивати, 

сповйти і д. Пеленать; 2) бабувати, 

бабити 
Повивное — повйвочне 
Повивальщица — повитуха, сповитуха 
Повидать, ся — побачити, ся, зобачити, ся 
Повидимому — здається, мабуть, либонь, 

вйдно, на око 
Повилика, повилица, рос. Сизсиїа Тоигп. — 

повітйця, привітйця; Српуоіуиіиз аг- 
уєпзіз І. — берізка, повійка 

Повнлять — покрутйти, повертіти, повиля- 
ти 

Повинитися — признатися 
Повинная—признання.—Принести повинную 

— признатися 
Повинносгь — повйнність 
Повинний — 1) винуватрй, вйнний, вйнен; 

2) слухняний, покірний 
Повиноваться — слухатися, корйтися, поко¬ 

рятися, слухати 
Повиновеніе — послух, послухання, слух- 

нянство, послухнянство, покора 
Повинитить — погвинтувати, пошруоуватц 
Повирать — 1) побріхувати; 2) підбрі¬ 

хувати, прибріхувати 
Повируха — брехун, брехуха, брехачка 
Повисать, повиснуть — 1) повисати, повйс- 

нути, почепйтись; 2) звисати, звй- 
снути, позвисати 

Повислий — звйелий 
Повисіть — повисіти 
Повитуха — повитуха, сповитуха 
Повить — повйти, поплестй, посукати 
Повихать, повихнуть, ся — звихати, вивиха- 

ти, звихнути, вйвихнути, ся 
Повихлять — почвалати, почелепати 
Повладьічествовать — попанувати, поволо- 

дарювати , 
Поволодьть — поволодіти 
Повлачить, повлечь, ся— поволоктй, по¬ 

тягтй, ся 
Поводить, повести — поводити, повестй. — 

Поводить, повело — корчить, скорчи¬ 
ло (напр., тіло), пачить, попачйло, 
спачйло, подуойло (напр., дошку) 

Поводитися — поводитися, знатися (з ким). 
— Сь кімь поведеться, оть того на¬ 
береться — з якйм пристаєш, такйм 
сам стаєш 

Поводокь — д. Поводь 1 (здр.) 
Поводокь — повідь, повінь 
Поводь — 1) повід; 2) прйвід, повід, при- 

чйна. — По какому поводу — з якого 
пбводу, прйводу. — Безь всякаго по¬ 
вода — без ніяко') причини , 

ПоводянІть — поводніти, зводяніти 
Повоевать — повоювати, звоювати 
Повозить — повозйти 
Повозиться — пововтузитися 
Повозка — повіз, повбзка, (велика татар¬ 

ська) — гарба, (на двох колесах) — 
біда, бідка, (поганенька) — тарадай¬ 
ка, торохтілка, чортопхайка 

Повой — сповивання 
Повойникь, рос. АИЬаеа оГГісіпаїіз Ь. — 

калачики, проскурняк, дйка рожа 
Поволакивать—потягати. — Поволакивать 

глазами — поводити очйма 
Поволока — зашморг 



Поволочить ЗОЇ Погашать 

Поволочить, ся — поволочити,ся 
Поволочка — скубка,таска 
Поволочь, ся — поволокти, потягти, ся 
Повольничать — цосвавблити 
Повольньїй — повільний 
Повопить — поголосити, погаласувати, 

полементувати, порепетувати 
Поворачивать, поворотить— повертати, обер¬ 

тати, навертати, повернути, — Ну, 
поворачивайся! — ну, мерщій! 

Поворашивать, поворошить — ворушити, 
поворушити , 

Поворковать — повуркотіти, побуркотати, 
потуркотати 

Поворовать — покрасти 
Поворовски — злбдійськи, по злодійсько¬ 

му, як злодій 
Поворовьівать — красти, окрадати (де-коли, 

помалу) 
Поворотливьій— 1) повороткий: 2) мотор¬ 

ний, меткий, поворотний, поворбт- 
ниця 

Повороть — поворот, зворот, поворотка, во¬ 
роття 

Поворочать — поворбчати 
Поворчать — побурчати, помурчати 
Повострить — погострити 
Повощить — повощйти 
Поврать — побрехати 
Повреждать, повредить, ся — шкодити, псу¬ 

вати, ся, пошкодити, ушкодити, 
на(за)шкбдити, попсувати, ся, (здо¬ 
ровлю) — зашкодити, завадити 

Поврежденіе — шкода, ушкодження, (здо¬ 
ровлю від надсади) — д. Надрьівь 2 

Повременить — д. Погодить 
Повременньїй, но — часовий, часом. — По- 

временное нзданіе,— часопис 
Повсегодньїй, но— щорічний, що року, що 

гбду, д. Ежегодньїй 
Повседневньїн, но — щоденний, но, що дня, 

по всяк день 
Повсемістньїй, но — повсюдний, повсюди, 

всюди, скрізь, по всіх усюдах 
Повсемісячньїй, но — щомісячний, щоміся- 

цьовий, що МІСЯЦЯ 
Повстрічаться — зустрітися, здйбатися 
Повсюду — д. Повсемьстно 
Повторені — повторення 
Повторительньїй, но — повторний, не 
Повторять, повторить, ся — повторяти, по- 

вторйти, ся, у друге казати, робй- 
ти що 

Повьібросать — повикидати 
Повьівезти — повивозити 
Повьівести — повиводити 
Повьівсстись — повиводитись, позводитись, 

попереводитись 
Повьідсргать — повисмикати 
Повьіділать — повиробляти 
Повьіжать — вйдавити, вйкрутити, повикру¬ 

чувати 
Повьіжигать — повипалювати 
Повьїкармливать — повигодовувати 
Повьінссти — повиносити 
Повьірубить — вирубати, повирубати, пови¬ 

рубувати 
Повьірьівать — повиривати, (волосся, пір’я) 

— повискубати, повискубувати 
Повьісказать— вйказати, повиказувати 
Повьіскакать— 1) повибігати, повискаку¬ 

вати; 2) вйпасти, повипадати 
Повьітаскать — повиволікати, повитягати 
Повьішать, повисить, ся — підіймати, підні¬ 

мати, підносити, підняти, піднестй, 
ся, д. Возвьішать 

Повьішеніе — підвйщення, підняття 
Повьішивать—повишивати, (мережками) — 

повимережувати, (шовком, сріблом 
або золотом) — погаптувати 

Повівать — повівати, подихати 
Повінчать, ся — повінчати, звінчати, пере¬ 

вінчати, ся , , 
Повіреними — повірений, повірний, вірник 
Повірить — 1) повірити, поняти, доняти 

віри; 2) д. Повірять 
Повірка — перевірка 
Повіріе — повір’я 
Повірять, повірить— 1) довіряти, звіряти, 

ся, здаватися, пркладатис,я на кого, 
доручати, довірити, звірити, ся, 
здатися, покластися на кого, дору- 
чйти (к.ому); 2) повіряти, перевіря¬ 
ти, повірити, перевірити , 

Повіса — паливода, гультяй, гульвіса, гуль- 
вйса, жирун ( , 

Повісить, ся— повісити, повішати, ся, по¬ 
чепити, ся. — Повісить голову—пону¬ 
ритись, зажуритись, засумувати. — 
П. нось~—похнюпиуись. — Повісившій¬ 
ся — вішалник, вішальник 

Повісничаніе — гультяювання, сваволя, 
роспуста 

Повісничать — гультяювати, пустувати, 
гульвики справляти, байдики бйти 

Повіствованіе — оповідання 
Повіствователь, ница—повідач, опрвідач, ка 
Повіствовать — оповідати, оповідувати 
Повіствовательньїй — оповідальний 
Повістка — повістка, звістка, повідом¬ 

лення 
Повість — повість, оповідання 
Повітерь — за щтром 
Повітрю — повітря, пошесть 
Повішать, повістить — оповіщати, оповіс- 

тйти , 
Повіять — повіяти, повінути, подихнути 
Повядать, повянуть — повійнути, зів’янути 
Повязать — пов’язати, зав’язати, вйв’язати, 

зв’язати 
Повязка — 1) пов’язка; 2) пов’язка (до улія) 
Повязьівать — зав’язувати, пов’язувати 
Повязь — пов’язка 
Повялить — пов’ялйти 
Повяльїй — пов’ялий, зів’ялий 
Погадать—погадати, поворожйти, заворо- 

жйти 
Поганець — поганець, паскуда 
Поганить — поганити, паскудити,гйдити 
Поганий — поганий, паскудний, мерзений 
Погань — погань, паскудство, нечисть,- мер¬ 

зота 
Погарцовать — пога(е)рцювати, погасати 
Погасать, погаснуть —згасати, гаснути, по¬ 

гаснути 
Погашать, погасить— 1) гасйти, погасйти, 
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загасити; 2) вгамовувати, вгамувати, 
в(у)тихомйрити 

Погашеніе — гасіння, згашення 
Погибать, погибнуть—гинути, загибати, по- 

гибати, загинати, за(по)гйнути, про¬ 
пасти, згйнути, занапастйтись, за- 
пропастйтись 

Погибель — погйбіль, загйбіль, загин, стра¬ 
та, згуба 

Погибельний — згубний, загубний 
Погибльїй — пропащий 
Погибь — кривина, залім 
Погладить — погладити, порівняти 
Поглазіть — поглядіти, гави, вйтрішки 

половйти, подивйтись 
Поглодать — погризти і д. Глодать 
Поглохнуть — заглухнути, заглушйтися 
Поглощать, поглотить — глитати, ковтати, 

поглйнути, ковтнути, проковтнути, 
втягувати, вбирати 

Поглощеніе— глитання, ковтання, втягу¬ 
вання 

Поглумиться — поглумйтися, поглузувати, 
покепкувати, н^с(ь)міятися, 

Поглупіть — подурніти, подурнішати 
Поглядьівать — 1) поглядати, позирати; 

2) доглядати, наглядати, назирати 
Поглядать — поглядіти, подивйтись 
Поглянуть — поглянути, позирнути 
Погнать, ся — погнати, ся, потурйти, полу¬ 

дити, заняти 
Погнивать, погнить — гнити, гноїтися, по¬ 

гнити, потрухнути і т. д., д. Гнить 
Погноить, ся — погноїти, згноїти, ся 
Погнусить — погу(г)нявити 
Погнуть, ся — погнути, зігнути, позгинати, 

ся 
Погнушаться — погребати, погидувати, по- 

гйдитись, побрйдитись, погордувати 
Погніваться — погніватися, посердитися, 

поремствувати 
Погніздно — попарно,, парами 
Поговаривать — гомоніти, балакати, пого- 

ворювати 
Поговорить — поговорйти, побалакати, 

порозмовляти, погомоніти 
Поговорка — 1) розмова, бала.чка; 2) прй- 

казка, прислів’я, приговірка; 3) чут¬ 
ка, поголоска 

Поговіть — поговіти 
Погода—погода, годйна.—Хорошая, пріят- 

ная погода — гарна, добра, хороша 
годйна і (просто) годйна. — Дурная, 
ненастная погода— негода.—Сніжная 
п. — снігорйця. — Сухая, вітряная 
п. — суховітриця 

Погодить — потрі(и)вати, підождати, поче¬ 
кати. — Погоди! —стрі(и)вай, посірі(и)- 
вай, трі(и)вай. — ГҐогодя — згодом, 
перегодом, трохи згодом 

Погодишка — негода, негодонька 
Погодки — одно по одному 
Погодливьій — гбдярий, погожий 
Погодно — на рік, річно, щорічно, 
Погодньїй — роковйй, годовйй, річний 
Погожій (тільки про годину) — погожий, яс¬ 

ний, соняшний 
Поголить — обголйти, поголйти 

Поголовний, но — поголовний, но 
Поголовщина — посполйте рушення 
Поголодать — поголодувати, поговіти 
Погонний — повздовжний 
Погонщикь — 1) погонець, погонич; 2) гі- 

нець 
Погонщичій — погбнець^ий, погоницький 
Погонь— 1) прогін, погін; 2) погон (галун 

на військових мундирах); 3) фус, 
фуси, гуща , 

Погоня — погоня, гони, здогдн, гонйтва. 
— Вь погоню — на здогін, в догін, в 
погоню , 

Погонялка — батіг, пуга, бич, підганяльце 
Поганять—поганяти, торкати, (волів) — гей¬ 

кати, (вліво) — собкати, (коней ще) 
— ньбкати, (бичем) — бичув.ати 

Погорауь, погоріть — горіти, погоріти, зго¬ 
ріти 

Погоревать — погорювати, посумувати, по- 
тужйти, по^курйтися 

Погорньїй — нагірний, гірськйй 
Погородски — по городянському, по міщан¬ 

ському , 
Погорілий — погорілий 
Погорілець — погорілець , 
Погарячиться — погарячйтися, погніватися, 

посердитися 
Погосподски — по панському, як пан 
Погостить — погостювати 
Погосподствовать — попанувати, пропану- 

вати 
Погость — цвйнтарїь), церковище 
Пограбить — пограбувати, погарбати, за¬ 

гарбати, пошарпати 
Пограживать, погрозить, ся— похвалятися, 

нахвалятися, погрожувати, похва- 
лйтися, погрозйти 

Погранить — пошліхтувати, погран(ч)йти 
Пограничіе— погра(я)нйчча, прикордоння 
Пограничньїй — погряцйчний, прикордонний, 

помежний, обміжний. — П. знакь — 
копець, (ставити) — копцювати 

Погребальний — похоронний, погребний 
Погребальщикь — гробокоп, могильник, 

ховальник, погребар 
Погребать, погребсти, погрести — ховати, 

хоронити, поховати, похоронити 
Погребеніе — похорон, ховання, погріб (р. 

погребу) 
Погребець — погрібець, пуздро, пуздерко, 

пуздеречко 
Погребица — погребиця, погребняк, погреб¬ 

них, шия 
Погребной — погрібний, льоховйй, склепо¬ 

вий 
Погребь — погріб, льох, погребище, холод¬ 

ник, глйбка, темнйк, (на квашени¬ 
ну) — кваснйк 

Погрозить, ся,— приверзтйся, помарити, 
ся, помріяти 

Погремокь, рос. А1есІого1орЬгі$ (КЬішапІих 
Сгізіа Оаііі) — бубовнйк, жовті брат¬ 
чики, брязгітка, конопляних, липчй- 
ця 

Погремушка — брязкало, брязкітка, бряз¬ 
кальце, гуркало, торохкало, тарах¬ 
кало, тарахкальце, торохтілка 
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Погреміть — погреміти, погримотіти, по¬ 
туркати 

Погромлять, погромить — розбивати, руйну¬ 
вати, плюндрувати, пустошити, ни¬ 
щити, розбити, порозбивати, поруй¬ 
нувати, сплюндрувати, спустошити 

Погромь — руйнування, руїна, сплюндру¬ 
вання, спустошеная, погром , 

Погрохотать — погуркотіти, погрукотіти, по¬ 
грюкати, потуркати 

Потрубить, погрубіянить — погрубіянити 
Погрубіть — погрубіти, погруо(і)шати 
Погрудно — купами 
Покружать, ногрузить, ся — 1) занурювати, 

зануряти, занурити, ся, опускати, ся, 
(в яку-небудь рідину, напр., воду) 
— поринати, поринути, впірнати, 
впірнути, затопити, ся, потопитися; 
2) наважувати, ся, накласти хуру, по¬ 
накладати, навантажити 

Погруженіе — занурювання, занурення, опу¬ 
скання, потопання 

Погрузать, погрузнуть — загрузати, загруз¬ 
нути, застря(а)гати 

Погрузльїй — затоплений, загрузлий 
Погрузка — наважування, навантажування, 

вантаження 
Погрустить — пожуритися, посумувати, по¬ 

тужити 
Погрьізть — погризти, поточити 
ПогрІвать, погріть, ся — гріти, погріти, ся 
Погрішать, погрішить— 1) грішити, погрі¬ 

шити, згрішити, прогрішйтися; 
2) помилятися, омилятися, поми¬ 
литися, омилйтися, схибнути, ся, 
схибити, змйдити 

Погрішеніе — погрішення, помилка, хиба 
Погрішительно — помйльно, помилково 
Погрішительность — помйльність, помилко¬ 

вість , 
Погрішность — огріх, огрішок, прбгріх, по¬ 

милка, омйлка, хйба 
ГІогрядно — грядками 
Погрязать, погрязнуть — 1) грузнути, по¬ 

грузнути, загрузнути; 2) тонути, за¬ 
тонути, затопйтися 

Погрязльш — загрузлий, застря(а)глий, 
Погрязніть — по(за)калятися, побрудніти 
Погубитель, ница — погубйтель, ка, згубник, 

згубниця 
Погублять, погубить — губйти, збавляти, за¬ 

напащати, запропащати, погубйти, 
загуб,йти, згубйти, занапастйри, з 
с(ь)віта звестй, смерть заподіяти, 
стратити , 

Погудка — 1) голос, с(ь)пів; 2) прйказка, 
вйгадка, прйкладка 

Погудіть — погустй, погучати 
Погуливать — погулювати, розгулювати 
Погулить — поагукати, потішити, поба¬ 

вити 
Погулять — погуляти 
ГІогунявІть — пошодудйвіти 
Погустіть — погустіш(щ)ати, потужавіти 
Погуторить,— побалакати, порозмовляти, 

побазікати 
Подаватель — подавальник, подавач, пода¬ 

вець 

Подавать, подать, ся— 1) подавати, пода¬ 
ти, ся. — Подай, те— ке, кете; 2) посу¬ 
вати, ся, посунути, ся. — Подайся 
впередь — посунься наперед 

Подавленіе — притлума, притлумлення, 
придушення,спйнення 

Податься (про здоровля, літа) — осунутись 
Подавлять, подавить, ся — 1) подушувати, 

душйти, подушйти, задушйти, міз- 
чйти, помізчйти; 2) пригнітати, 
утискати, приголомш(ува)ити; 3) по- 
давйтися, удавйтися 

Подавно — поготів, тим більш, потому 
Подавокь — піддавкй 
Подагра — подагра 
Подагрикь — подагрик 
Подагрическій — подагрйчний 
Подакать — потакати, поегекати, притак¬ 

нути 
Подарить — подарувати 
Подарокь, здр. подарочекь — дарунок, по¬ 

дарунок, подаруночок, гостйнець, 
даровйзна,(при умовах)— порука- 
вйшне, (на спомин) — пам’ятка 

Подарочньїй — подарунковий, гостинцевий 
Податель, ница — подавальник, ця, пода¬ 

вач, подавець, подавця ( 
Податливость — уступливість, згідливість, 

схйльчивість 
Податливий — (в)уступливий, слухляний, 

схйльчивии, згідливий, неспереч¬ 
ливий, хисткіш,здатливий 

Податной — податнйй, податковий 
Подать — подать, податок, данйна, оплат- 

ка, (з прибутку 1/10) — десятйна, (з 
душі) — подушне, (на волосні потре¬ 
би) — волосне, (від димаря) — димо¬ 
ве, подймне, верхове, коми(і)нне, (від 
бджіл) — очкове, воскове, повоскове, 
(за землю) — ланове, чинш, (від во¬ 
ла) — рогове, поволовщина, (від мли¬ 
нового кола) — поколесне, поколещи- 
на,(поголовна) — головнина, (од 
рала) — ралець 

Подача — подавання, подання 
Подачка — подання, даток, датка. — Живеть 

подачками — в руку дй виться 
Подаяніе — подання, мйлостиня 
Подбавлять, подбавить, ся — добавляти, 

прибавляти, підбільшувати, прики¬ 
дати, підкидати, добавити, приба¬ 
вити, підбільшити, прикйнути, під- 
кйнути, ся 

Подбалтьівать, подболтать — підбовтувати, 
підбовтати, підколотйти 

Подбивать, подбить, ся — 1) підбивати, під- 
бйти, (стелю дошками) — підшивати, 
підшйти, (про кілько) — попідбивати, 
попідшивати.—Подбиться—підбйтися, 
підтоптатися. — Подбивать, подбить 
платье — підшивати, підшйти, (хут¬ 
ром)— вй(ф)хутрувати, (про кілько) 
— пови(ф)хутровувати; 2) під(на)- 
мовляти, настренчувати, нацькову¬ 
вати, підбурювати, під(на)мови- 
ти, настренчити, нацькувати, на- 
штйрити 

Подбивка — підбивання, підбиття 
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Подбирать, подобрать, ся — 1) підбирати, 
на(по)збирати, підібрати, зібрати, 
визбирати; 2) піднімати, підіймати, 
підсмикувати, ся, підтикатися, під¬ 
няти, підсмикнути, ся, підтикатися, 
підкачати; 3) добирати, добрати, 
(до пари) — добирати до пари, па¬ 
рувати, спарувати; 4) підкрадатися, 
підкрастися 

Подбодрять, иодбодрить, ся — підбадьору- 
вати, підбадьорити, ся 

Подбой — підбивання, підковування 
Подбойка — бабка , 
Подборньїй — підборний, добірнир 
Подбородникь — підгорля, підборіддя 
Подбородокь — підборіддя, борода, (спідня 

частина) — воло 
Подборщикь — підбирач 
Подбойь—• 1) підбирання, збирання; 2) під¬ 

бір, добір, (до пари) — парування; 
3) підп’яток, корок, корки 

Подбочениться — у (в) боки взятися 
Подбрасьівать, подоросить — підкидати, ви¬ 

кидати, підкинути, викинути, (мняч 
під гилку)-П1ДГИЛЯТИ, ПІДГИЛИТИ 

Подбривать, подбрить, ся — 1) підголювати, 
підголити, ся; 2) обкрадати, обкра¬ 
сти, обікрасти 

Подбрюшина — підчеревина 
Подбрюшникь — попруга 
Подбрюшньїй — підчеревий 
Подбьгать, подбіжать — підбігати, підбігти 
Подбілрвать, іюдбЬлить — підбілювати, за- 

білірвати, підбілйтр, забілити, по¬ 
підбілювати, уіозабілювату 

ПодбЬлка — 1) підбілювання, забілювання; 
2) забіл (напр., сметана до борщу) 

Подваливать, подвалить, ся — підкочувати, 
підкотити, ся 

Подваль — сутерйни, підвал 
Подваривать", подварить, ся — підварю¬ 

вати, доварювати, підварити, дова¬ 
рити, ся 

Подвергать, нодвергнуть, ся — наражати, ся, 
наразити, ся, віддавати, підводити, 
підлягати, віддати, підвести, під¬ 
лягти, підпасти. — Подвергнуться на¬ 
казаній) — підпасти під кару. — Под- 
вергнуть, ся пьптсі»— взяти, стати на 
муки. — Подверпіуть отвЬтственности 
— потягти до відповідальности. — 
П. суду — віддати під суд 

Подвертьшать, подвернуть, ся — підгортати, 
підсовувати, підкладати, підкочу¬ 
вати, підгорнути, підсунути, під¬ 
класти, підкачати, (несподівано на¬ 
дійти) — навернутися, наскочити, 
підскочити 

Подвеселять, иодвеселить, ся — підвеселя¬ 
ти, підпоювати, підвеселити, ся, 
підпоїти, підпивати, підпити 

Подвздохи — здухвина, здуховина, голодна 
ямка, (між ребрами і клубом), го- 
лоднівка, голоднйця, бебехи 

ГІОДВЗДОШІІЬІЙ — здуховйнний 
Подвивать, подвить, ся— 1) підвивати, під¬ 

кручувати; 2) підлазити, підмощу¬ 
ватись 

Подвивка — завивання (волосся) 
Подвивной — підкручений, присуканий 
Подвигать—подвигати, посовати, порухати 
Подвигать, подвинуть, ся — посувати, по¬ 

совувати, посунути, ся, потрутити 
Подвигаться — посоватись, подвигатися 
Подвигивать — посувати 
Подвинуть, ся — зрушити, здвигнути, по¬ 

рушити, ся, нахилити, ся до... 
Подвигь — подвиг 
Подвижникь, ца — подвижник, ця, трудів¬ 

ник, ця, тружденик 
Подвижность — рухливість, рухавість 
ГІодвнжной— 1) рухливий, рухавий,движ- 

кйй, меткии, потовкучий, непоси¬ 
дющий, (про екіпаж) — бігкгій; 2) по- 
хіднйй (млин), рухомий 

Подвизаться — труждатися, боротися 
Подвластньїй — підвластний, підвладний, 

підлеглий, підданий, підлежний 
Подвода — підвода, хура, фура 
Подводить, подвести, ся — 1) підводити, 

приводити, підвести, привестй, ся. — 
Подвести итогь— підсумити; 2) підма¬ 
нювати, підводити, піддурювати, 
підманйти, підвестй, піддурйти 

Подводньїй-ПІДВІДНИЙ 
Подводчикь — підвідник, підводчик, пого¬ 

нець, (ф)хурщйк, візник 
Подвое — по-двох, по-два 
Подвозить, подвезти, подвезть, ся — підво¬ 

зити, привозити, надвозити, підвез- 
тй, ся і т. д. 

Подвозньїй — надвезений, пцвізнйй( 
Подвозчикь — возіл^нрк, возій, ПІДВ13НИК 
Подвозь — прйріз, ПІДВІЗ 
Подвои — привій, (мн.) — привої 
Подволакивать, подволочь, ся — підволіка¬ 

ти, ПІДВОЛІКТЙ, СЯ ( 

Подволока — 1) підволікання; 2) горіще, 
гора 

Подворачивать, подворотить— 1) підверта¬ 
ти, підкочувати, підкотйти; 2) під¬ 
гортати, підгорнути, підобгати 

Подворотня — підворітниця 
Подворье — 1) заїзд, заїздний дім; 2) под- 

„ В'Р’Я . , . , . 
Подвохь — підхід, підкіп, каверза 
Подвьіпить — підпйти. — Подвьшившій — 

підпилий, п’януватий, п’яненький, на 
підпитку 

Подвьішать, подвьіси гь, ся — підвищувати, 
піднімати, підіймати, підносити, ся 
іт. д. 

ПодвЬвать, подвоять, ся — 1) піддувати, 
піддути, підрмухнути; 2) віяти, про¬ 
вівати, провіяти , 

ПодвЬдомсгвеїіность — підвідомність, за¬ 
лежність, підлеглість 

ПодвЬдомственньїй — підвідомчий, підлег¬ 
лий, підлежний, підвластний 

Подвінечньїй — вінчальний, шлірбний 
ПодвЬска, нодвЬсь — навіска, навіски, прй- 

чіпка, прйчіпок , 
ПодвЬтренньїи — підвітряний 
ПодвЬсокь — підважок (до ваги) 
Подв'ьшивать, подвЬсить, ся — чіпляти, по- 

чепйти, причепйти, підвішувати, 
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підвішати 
Подвязи — ре(и)штовання, риштунок 
Подвязка,— 1) підв’язування, підв’язання; 

2) підв’язь, підв’язка, (коло личаків, 
постолів) — волока 

Подвязочньїй — підв’язковий, до підв’язу¬ 
вання 

Подвязьівать, подвязать, ся — 1) підв’язу¬ 
вати, під’язувати, підв’язати, ся. — 
Подвизаться кушакомь—підперезати¬ 
ся поясом; 2) риштувати. — Ґїодвя- 
зьівать лЬса — ставити риштовання 

Подгадить — напаскудити, пошкодити 
Подгибагь, подогнуть, ся — 1) підгинати, 

підігнути, підібгати; 2) підгортати, 
підгорнути, ся 

ГІодгладьівать, нодглодать — підгризати, 
підгризти 

Подглазньїй — під’очний 
Подглазье — під очима, під’бчча 
Подглядчикь, ца — підглядач, ка, шпиг 
Подглядьіваніе — підглядання 
Подглядьівать, подглядіть — підглядати, 

підзирати, піддивлятися, пантрува¬ 
ти, зорити очй/иа, підглядіти, підди¬ 
витися, підзоріти, припантрувати 

Подгнивать, подгнить — підгнивати, підгни¬ 
ти, попідшивати 

ПодгнЬта — підпал, роспал, підгніт 
ПодгнЬтаїь, подгнітцть — підпалювати, під¬ 

палити, підгнічувати 
Подговариваніе — підмовляння, підмова 
Подговаривать, подговорить — підмовляти, 

намовляти, підманювати, підмовити, 
підговорити, намовити 

Подговорщикь, ца — підмовник, ця, намов¬ 
ник, ця, шепотйнник, ця 

Подговорь — підмова, намова 
Подголовокь — рідголовач 
Подгонь — пригін 
Подгонять, подогнать ся — 1) підганяти, 

поганяти, підігнати, ся; 2) прила- 
жувати, прилаштовувати, припра¬ 
вляти, приладити, приладнати, при¬ 
лаштувати, приправити, ся 

Подгораживать, подгодить, ся — підгоро- 
жувати, підгородйти, ся 

Подгорать, подгорьть — підгоряти, під- 
с(ш)малюватис,я, підпікатися, підпа- 
лятися, пригоріти, підс(ш)малйтися, 
підпектйся, підпалйтися, присма- 
глйтися, присмажитися 

ГІодгорье — підгір’рі 
Подгорньїй — підгірний 
Подгородіїьій — підгорбдн(і)ий, пригород¬ 

ивший 
Подгорьльїй ,— підпалений, прйсмаглий, 

пригорілий 
Подгорюниваться, подгорюниться — жури¬ 

тися, зажурйтися, засмутйтися 
Подготовка — приготбва, приготбвлення 
Подготовлять, подготовить, ся — ви(на)го- 

тбвлювати, підлагожувати. підва¬ 
жувати, вй(на)готбвити, підготу¬ 
вати, підладити, підладнати 

Подграбливать, подграбить, ся — підгортати, 
підгромажувати, підгорнути, під¬ 
громадити, ся 

Подгребки — вйгрібки, вйшкрабки 
Подгрифокь — приструнник, підструнник 
Подгрудньїй — підгрудний 
Подгрудокь — підгруддя 
Подгрьізать, подгрьізть — підгризати, під- 

грйзти, попідгризати 
Подгузокь — підгузок 
Подгуливать, подгулять, подгульнуть — за¬ 

гулювати, -ляти, підпивати, підпйти 
Подгущать, подгустить — густйти, підгу- 

стйти 
Поддабриваться, поддобриться — піддобрю¬ 

ватися, придобрюватися, піддббрй- 
тися, придббрйтися 

Поддабриваніе— піддобрювання, придобрю¬ 
вався, підхлібство, підлещування, 
запобігання 

П оддавать, поддать, ся — піддавати, підда¬ 
ти, ся; подавати, ся, підлягати, по¬ 
датися, підлягтй 

Поддавки — піддавкй 
Поддакивать, поддакнуть — такати, підта- 

кати, потакувати, притакувати, під¬ 
такнути, потакнути, притакнути, 
підбріхувати, підбрехати 

Поддакивающій — потакач, потакувач, під- 
такач, підбрехач 

Поддалбливать, поддолбить, ся — піддовбу¬ 
вати, піддовбтй, ся, піддовбати 

Подданическій — підданський 
Подданичество — підданство 
Подданньїй, ая — підданий, на, підданець, 

підданиця, підданка, підданок 
Подданство — підданство 
Поддвигать, поддвинуть, ся — підсувати, 

підсовувати, підсунути, ся 
Поддевка — чумарка, чемерка, чинарка, 

каптан 
Поддергивать, поддергать, поддернуть, ся 

— підсмйкувати, підсмикати, під- 
смйкати, підсмикнути, ся, (про 
кількох) — попідсмйкувати, ся 

Поддерживать, поддержать, ся — піддержу¬ 
вати, підтрймувати, підпирати, під¬ 
держати, підтрймати, підперти; 
запомагати, підпомагати 

Поддержка — підмога, запомога, підтримка 
Поддонь, цоддонокь — підценце, пщставка, 

підніс 
Поддружье — подружжа, піддружка; під- 

дружба, -жко 
Поддразнивать, поддразнить — дрочйтися, 

піддрбчувати, піддрочйти 
Поддувало — піддувало, прогари 
Поддувать, поддугь — піддувати, піддмуху- 

"вати, піддути, піддмухнути 
ПоддЬвать, поддЬть — 1) піддягати, під¬ 

дягти, одягати під...; 2) підчеплю- 
вати, підчепйти (зі споду) 

Подділка — підроблювання, підроблення, 
фальш, хвальш, фальшування 

ПоддЬльївать, подділать, ся — 1) підроблю¬ 
вати, підробляти, підробйти, фаль¬ 
шувати, хвальшувати, зфальшува- 
ти; 2) підроблюватися, привподболю- 
ватися, підмощуватися, підлабуз¬ 
нюватися, примазуватися, підро- 
бйтися, підноровйтися, підверну- 
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ПоддЬльїватель 306 Подковьіривать 

тися, підмоститися 
ПоддЬльїватель, -ница, поддЬльщикь, -ца — 

підроблювач, ка, фальшовнйк, хваль- 
шо(і)внйк, ця, (тільки грошей) — гро- 
шороб 

ПоддЬльньїй — 1) підроблений, підрббля- 
ний, фальшивий, хвальшгівий; 2) уда¬ 
ваний 

Поденка, ком. ЕрЬетега — поденька 
Поденний, но — поденний, но 
Поденщикь, ца — поденний, а, поденник, ця 
Поденщина — поденщина , 
Подергивать, нодергать — 1) смикати, сіпа¬ 

ти, посмикувати, поторгувати; 2) по¬ 
смикати, посіпати, пошарпати, по¬ 
торгати, поскубати 

Подергивать, ся, нодернуть, ся — затягати, 
заволікати, затягти, заволіктгі, ся, вкри¬ 
ватися, заслонюватися. — П. льдомь 
— шерхнути, зашерхнути 

Подержаніе — 1) держання, тримання; 
2) уживання 

Подержаїшьій — уживаний, ношений, прино¬ 
шений, подержаний 

Подержать, ся — подержати, потримати, ся 
Подешевіть — подешевшати, подешевіти 
Поджаривать, поджарить, ся — підпікати, 

підсмажувати, підпекти, підсмажи¬ 
ти, ся 

Поджаристьій — підпечений, підпалений 
Поджарьій — худорлявий, сухорлявий, циба- 

стий, довгий 
Поджига — підпал 
Поджигательство — підпал, підпалювання 
Поджиганіе — підпалювання, підпал 
Поджигатель, ница — палій, підпалювач, ка 
Поджигать, поджечь, ся— 1) підпалювати, 

підпалити, ся, попідпалювати; 2) під¬ 
пікати, підсма(шма)лювати, підпек¬ 
ти, підшмалйти, ся; 3) підбурювати, 
запалювати 

Поджидать, подождать — піджидати, зажи- 
дати, заждати, очікувати, підожда¬ 
ти, потрі(и)вати, почекати, пострі- 
вати, затрівати, зачекати 

Поджилки — жйжкй 
Поджимать, поджать, ся — підгортати, під¬ 

горнути, підобгати, ся; (важницею) 
— підважувати 

Поджогь — підпалювання, підпал 
Подзадоривать, нодзадорить, ся — піддрбчу- 

вати, ся, підштурувати, підбивати, 
підпалювати, .роспалювати 

Подзакусить — під’їсти, підживйтися, при- 
снідати, попоїсти 

Подзатьілокь — карк, гамалик 
Подза гьільникь—потйлишник. — Дать под- 

затьільникь — потйлишника дати, в 
потйлицю дати 

Подземелье — підземелля 
Подземньїй — підземний, підземельний, по¬ 

підземний 
Подзоль — луг, зола, 
Подзорньїй — прозб(і)рний. — Подзорная 

труба — д. Зрительная т. 
Подзьівать, нодозвать — підзивати, підкли¬ 

кати, прикликати, підізвати, підклй- 
кати, приклйкати 

Подивиться — подивуватися 

Подирать, подрать, ся—драти, дерти, шкря¬ 
бати, скубтй, поскубувати, подрати, 
пошкрябати, поскубтй, скубнути. — 
Морозь по кожЬ подираеть — мороз 
по-за шкурою іде 

Подкальївать, подколоть, ся — 1) підколюва¬ 
ти, підштрйкувати, підколоти, під¬ 
штрикнути, (де-кілько) — попідко¬ 
лювати; 2) підшпйлювати, підшпи¬ 
лити, ся, (про де-кількох) — попідшпй- 
лювати; 3) підрубати, врубати (ще) 

Подканцеляристь — підканцелярйст 
Подкапьіваніе — підкопи, підкопування 
Гіодкапьівать, подкоиать, ся — підкопувати, 

підривати, підкопати, підрйти, ся, 
(про де-кількох) — попідкопувати 

Подкарауливать, подкараулить—підстерега- 
ти, пристерегати, засідати, ;чигати, 
пантрувати, підстерегтй, засісти, по¬ 
пантрувати 

Подкармливать, подкорміггь, ся— 1) підгодо¬ 
вувати, підгодувати, підхарчувати, 
підживити, ся, (про де-кількох) — по¬ 
підгодовувати і т. д., (про худобу) — 
підпасати, підпасти; 2) прикормлю¬ 
вати, пригодовувати,(про худобу) 
— припасати, припасти, ся, (зімою) 
— призімувати, ся 

Подкатьівать, подначивать, подкатать, под- 
катить, ся — підкочувати, підточува¬ 
ти, підкотйти, підточйти, ся 

Подкашивать, подкосить, ся — підкошувати, 
підкосйти, ся 

Подквашивать, іюдквасить, ся — підквашу- 
вати, підквасити, ся 

Подкидьівать, подкинуть—д. Подбрасьівать 
Подкидьішь, подкидьішенгь — підкидок, під- 

кйдьок, (ж. р.) — підкйдька, (сп. р.) 
— підкидна, підкйдько, покйдько 

Подкладень — поклад, поклддок 
Подкладка — 1) підстава, підставка, під¬ 

кладка; 2) (д одежі) — підшивка, під- 
бйвка, підбійка, підкладка 

Подкладь — підкладання, підклад 
Подкладьівать, подкласть, подложить, ся — 

1) підкладати, підкласти, ся. — Под¬ 
кладьівать яйца подь насЬдку — під¬ 
сипати квочку; 2) підшивати, підби¬ 
вати, підшйти, підбйти, ся (про під¬ 
шивку) 

Подкладьішь — д. Подкладень 
Подклевьівать, подклевать, ся — клювати, 

дзюбати, дзьобати, поклювати, по- 
дзьо(дзю)бати, ся 

Подклейка — підклеювання 
Подклеивать, подклеить, ся — підклеювати, 

підклеїти, ся, (карюком) — підкарю- 
чити, ся, (про де-кількох) — попідклею¬ 
вати, ся 

ПодклЬть — д. Кладовац 
Подкова — підкова, підківка, (мн.) — під- 

ківкй, (щоб х,одить по льоду) — бузлук 
Подковка ■— підківка, підковування 
Подковообразньїй — на взір підкови, під- 

кбвуватий 
Подковьівать, подковать, ся — підковувати, 

підкувати, ся 
Подковьіривать, подковьірять, подковьір- 



Подкожньїй 307 Подмазьівать 

нуть — підколупувати, підколупати, 
підколупнути 

Подкожньїй — підшкурний 
Подколачива гь, нодколотить, ся — підбива¬ 

ти, підбити, ся, підтовкати, підтовк¬ 
ти 

Подколодникь — д. Ольшанка 
ПодколЬнокь — жижка 
Подкопь,— 1) підкір, тайник, потайник; 

2) підступ, підхід, д. Коварство і Под- 
вохь 

Подкрадкою — крадькома 
Подкрадьіваться, подкрасться — підкрадати¬ 

ся, крастися, пластати, скрадатися, 
підкрастися, попідкрадатися 

Подкрапивіїица — д, Королекь 2 
Подкрашивать, иодкрасить, ся — підкрашу¬ 

вати, підмальовувати, підбармову- 
вати, підкрасити, підмалювати, 
прифарбувати, (під який колір) — 
підсинити, підчорнити і т. д., д. 
Красить 

Подкручивать, подкрутить, ся — підкручу¬ 
вати, підкрутити, ся, попідкручу¬ 
вати 

Подкрьільньїй — підкрильний 
ГІодкрЬпа — підпора 
ПодкрЬплеиіе — підкреп, підсйлок, піджива, 

підмога 
ПодкрЬплять, подкріпить, ся — підкріп¬ 

ляти, ся, підкрепляти, ся, покріпля¬ 
ти, ся, підпирати, підкріпити, ся, 
покріпити, ся, підперти; підпомага¬ 
ти, підсилювати, підпомогти; підси¬ 
лити, ся; підживляти, підживити, ся 

Подкузьмить — підвести, під’їсти, підма¬ 
нити 

Подкуликагь — підпити 
ГІодкупать, подкупить — підкуплювати, під¬ 

купляти, підплачувати, могоричити, 
підкупити, перекупити, підплатйти, 
підмогоричити, ся 

Подкуппой — підкупний, підкуплений, куп¬ 
лений , 

Подкупь — підкуп, підкупство, скуп, хабар 
Подкупщикь — підкупник 
Подкуривать, подкурить — підкурювати, 

підкурити 
Подкустньїи — підкорчевий 
Подлагать, подложить — підкладати, під¬ 

класти, попідкладати 
Подлаживать, подладить, ся — 1) підлажу- 

вати, відстроювати, підладити, під- 
ладнувати, підстроїти, ся; 2) підла- 
гожуватися, підлизуватися, піддоб¬ 
рюватися, придобрюватися і т. д., 
д. Подлазить 2 

Подлаза — підлиза, підлизник, підлйзуха, 
прилйза, підлепливий, підлепний, 
влесливий 

Подлазить, под.іфзть— 1) підлазити, підлі¬ 
зати, підлізти, попідлізати; 2) під- 
лйзувати, ся, лизатися, підлабузню¬ 
ватися, прилйзуватися, підхліблю- 
ватися, лестйтися, підлизатися, під¬ 
лабузнитися, прилабузнитися і т. д., 
д. Подольщаться 

Подламьівать, подломить, ся — підломлюва¬ 

ти, підломйти, ся, заломйти, ся 
Подласкиваться, подласкаться — підлащу¬ 

ватися, д. Подлазить 2 і Подоль¬ 
щаться 

Подлегать, подлечь — лягати, залягати, 
лягтй, залягтй (під що-небудь) 

Подледньїй — підльодовий, підледовий 
Подлежать — належати, підлягати, підпада¬ 

ти. — Зто подлежить еомпЬніїо — се 
річ непевна 

Подлежащій — належачий, належйтий, на¬ 
лежний, приналежний, залежний, 
підлеглий , 

Подлетать, подлетіть — підлітати, підлеті¬ 
ти, підлрнути 

Подлеток — цідліток 
Подлець — підлий, падлюка, паскуда 
Подливать, подлить, ся — підливати, підси¬ 

пати, підлйти, піділляти, підсйпати, 
ся, попідливати, попідсипати 

Подливка — 1) підливання, підсипання; 
2) підлйва, підлйвка, підлева, об- 
лйвка, поливка 

Подливной — підлирнйй. — Подливное 
колесо — підсобійне колесо і д. Колесо 

Подлиза — підлйза 
Подлизьівать, подлизать, ся — підлйзувати, 

підлизати, ся 
Подлинникь — первотвір, первопис, д. Ори- 

гиналь , 
Подлинно — справді, власне, дійсно, саме 

так 
Подлинность — справжність, певність, прав- 

дйвість 
Подлинньїй—справжній, сущий, справдеш- 

ний, щйрии, правдйвий, власний 
Подлипало — 1) підлипайло, підлйза і т. д., 

д. Подлаза; 2) д. Волокита 
Подлипальство — підлипання, підлйзування 
Подлипать, подлипнуть — підлипати, під- 

лйпнути, прилйпнути (зі споду) 
Подличать,— падлючити 
Подло — підло, падлюцьки 
Подлобье — рідлоб’я 
Подлогь — підступ, фальшуванню, фальш, 

підман, фальшйвство, крутійство 
Подложньїй — сфальшований, підроблений, 

підступний, підманний, крутій¬ 
ський 

Подложность — (хв)фальшйвість, підробле¬ 
ність ' 

Подлость — підлість, мерзенність, погань 
Подлунньїй — підмісяшний 
Подльїй — підлий, подлячий, падлючий; 

плазовйтий 
ПодлЬ — біля, коло, побіля, край, обік, по¬ 

руч, попліч, д. Воз.і’Ь 
Подл’ьзагь — д. Подлазить 
Подлікарь — підлікарь , 
ПодлЬплять, іюдліішть — підліплювати, 

підліпйти 
ПодлЬсникь — д. Водннкь 2 , 
ПодлЬсокь — 1) підлісся, залісок, прилісся 

і д. Опушка 2; 2) рос. Уіоіа сапіпа Ь. 
— браткй, сокиркй 

Подмазьівать, подмазать — підмазувати, 
підмащувати, шмарувати, підмаза¬ 
ти, підмастйти, помазати пошма- 
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Подмазчикь 308 Подножка 

рувати, (багато) — попідмазувати 
і т. д. , 

Подмазчикь — шмаровбз, мастільник 
Подмалевка — підмальовування 
Подмалевьівать, подмалевать, ся — підма¬ 

льовувати, підмалювати, ся 
Подманивать, подманить— 1) підманювати, 

підманити, приманювати, принижу¬ 
вати, приманити, принадити; 2) під¬ 
дурювати, піддурити 

Подманка, иодмань — підмана, підманю¬ 
вання і д. Подговорь 

Подмаренникь, рос. Саііит Ь. — гірчак. 
— П. желгьій, О. уєпдш Ь. —, буркун- 
зілля, дереза, дрібноц(ь)віт, жов¬ 
тенька кашка, сйворотень 

Подмаслквать, подмаслить, ся — підмаслю¬ 
вати, підмащувати, підмаслити, 
підмастити, ся 

Подмастерье — підмайстер, челядник 
Подматьівать, подмотать — підмотувати, 

підмотати 
Подмахивать, подмахнуть — 1) змахувати, 

змахнути (зі споду); 2) підмахувати, 
підмахнути 

Подмачивать, подмочить, ся — підмочувати, 
підмочити, ся; підсцикати, підісця- 
ти, ся 

Подмащивать, подмостить — підмощувати, 
підмостити 

Подмерзать, подмерзнуть — підмерзати, 
примерзати, підмерзнути 

Подме^альщикь, ца — метіл(ь)ник, ця, ме- 
тіл(ь)ничка 

Подметать, подмести, сть — підмітати, під¬ 
мести, замітати, замести, попідмі¬ 
тати 

Подметка — 1) підмітання; 2) підметок, 
підметка 

Подметньїй — підкидний 
Подметочньїй — підметковий 
Подметьівать, подметать, нуть — 1) під¬ 

кидати, підкинути; 2) підстьобувати, 
підстьобати 

Подмигивание — підморгування 
Подмигивать, подмигнуть — підморгувати, 

підморгнути 
Подминать, подмять — підтоптати, підми¬ 

нати, підімняти 
Подмогать, подмочь — запомагати, під¬ 

помагати, підсобляти, запомогти, 
підпомогти, підсобити, зарятувати 

Подмокать, нодмокнуть — підмокати, від¬ 
мокнути, примокнути, примокріти 

Подмолаживать, подмолодить, ся — підмолб- 
жувати, підмолодити, ся 

Подмолвить — підтакнути, притакнути, 
потакнути, примовити 

Подмораживать, подморозить, ся — П під- 
морбзювати, підморозити, ся; 2) під¬ 
мерзати, підмерзнути 

Подмостить, ся — д. Подмащивать, ся 
Подмостки — підмостка, підмбсток, при¬ 

мітки 
Подмочка — підмбчка 
Подмьівать, подмьіть, ся — підмивати, 

підмити, ся, мити, розмивати, роз¬ 
мити 

Подмьілье — мйлини, змйлини 
Подмьішка — пахва, паха 
Подмьішковьій — пахвовйй 
ПодмЬнив^ть, подмінять, подмЬниіь, ся — 

підмінювати, підкладати, підмінйти, 
підкласти, підложйти, ся 

ПодмЬсить — ПІДІІІІСЙТИ 
ПодмІска — підмішування, підмісювання 
Подмісь — прймішка 
ПодмЬчать, подмЬтить — підглядати, посте¬ 

рігати, вимічатуї, пристерігати, по¬ 
мічати, підглядіти,, по(при)стерегтй, 
помітити, запримітити , 

ПодмЬшивать, цодмьшать, ся — підмішува¬ 
ти, примішувати, підмішати, при¬ 
мішати, ся 

Поднадуть — піддурйти, підголйти, (кіль¬ 
кох) — попіддурювати 

Поднаемщикь — підкомірник 
Подначальньїй — підначальний, підвласт- 

ний, підлежний, підлеглий 
Поднебесньїй — піднебесний 
Поднебесье — піднебесся 
Поднебньїй — піднебінний , 
Поднебье — піднебення, ,піднебіння ( 
Подневольньїй — підневільний, поневіль- 

ний, приневільний 
Поднесеніе — піднесення, підносіння 
Поднимать, поднять, ся — підіймати, підня¬ 

ти, ся, (важницею) — підважувати, 
підважити; підводити, зводити, під- 
вестй, звестй, ся; здіймати, ся, 
(про с(ь)вітило ще) — підбиватися, 
знімати, зняти, ся, підбйтися, 
підійтй, (про рослину) — підга¬ 
нятися, підігнатися, вигнатись. — 
Поднимать ссору, шумь — збивати 
бучу, колотнечу."— Поднимать нось 
— кйрпу гнути, чванитись, дерти но¬ 
са вгору. — П. на сміхь — на глум 
брати, взяти, глузувати, ос(ь)міяти. 
— Поднимать кресть—зводити хрест. 
— Поднялся вЬтерь — схопйвся вітер, 
— Поднять на ребя руки—самому собі 
смерть заподіяти, руки на себе на- 
ложйти. — Поднять зайца, медвіщя — 
вйгнати зайця, ведмедя. — Поднять 
вопрось—зняти річ, питання. — П. па¬ 
руса — роспустити парусй, вітрйла, 
напарусйти. — П. крикь — счинйти 
крик, гвалт. — П. хвость, илатье—за¬ 
дерти, задрати, позадирати. — Под¬ 
нять оружіе — взятись за зброю, по¬ 
встати. — Подояться войною—повста¬ 
ти, пітй війною. — Поднять больного 
на ноги—відходйти, одволати.—Под- 
ниматься на что-либо — п’ястйся 

Подновленіе — віднова, підновлення 
Подновлять, нодновить, ся — підновляти, 

відновляти, поновляти, підновйти, 
ся, попідновляти 

Подноготная, (у виразах): «онь знаеть всю 
подноготную» або «вьісказ’аль всю 
подноготную» — він знає всі тайности, 
він вйказав всі тайности (ніби і те, 
що під нігтем, йому відоме) ( 

Подножіе — підніжжа, (гори) — підгір’я 
Подножка — ступйця, ступенька, підніжка 



Подножньїй 309 Подпирать 

Подножньїй — піднбжний, піднбжичий 
Подносить, поднести, ся — підносити, над¬ 

носити, піднести, наднести, ся 
Поднось — підніс, піднос, таця(а) 
ПоднЬпровье — Подніпрянщина 
Подобаеть — годиться, слід, лйчить, при- 

хбдиться. — Не подобаеть—не подоба, 
не слід, не годиться, не лйчит.ь 

Подлобіе— 1) схожість, подоба, подібність; 
2) взір, штиб. — На подобіе — на взір, 
взбром, на штаб 

Подоблачньїй — підхмарний 
Подобно -— як, так як, мов, наче, неначе, 

так саме, похбже. — Подобно звЬрю 
бросился — мов з(ь)вір той (так як 
З(ь)вір) кйнувся ' 

Нодобньїй — схожий, похбжий, подібний 
Подобострастіе — підлесливість, плазун- 

ство 
Подобострастньїй, но — підлесливий, обле¬ 

сливий, во, лакеїрватий , 
Подобріть — подобріти, подобрішати, 

здобритися 
Подовикь — цегла (на черінь) 
Подовьій, подовой — черіневий 
ПодогрЬвать, подогріть, ся — розігрівати, 

розігріти, ся 
Пододвигать, пододвинуть, ся — підсувати, 

надсувати, підсунути, надсунути,ся 
Гіодожженньїй — підпалений, підпечений, 

підшмалений , 
Подозрительность — підозріливість, підзбр- 

ливість, підгледність (до кого) , 
Подозрительньїй, но — непевний, підозріли¬ 

вий, піцзбрливиі), во, підозрілий, 
неймовірний, невірливий 

Подозрівать — підозрівати, заздрівати 
Подозрініе — підозріння, підзор, підозра 
Подои — удій 
Подойникь — діцнйця 
Подойііьій — удійний 
Подоить — подоїть, здоїти, вйдоїти 
Подоконникь — підлркбтник, варцаби 
Подоконье — 1) підвіконня; 2) Подокон- 

никь 
Подоконньїй — підвіконний 
Подолбить — додовбати 
Подоліе — поділ, поділля 
Подоль,— 1) д. Подоліе; 2) пелена, подблок, 

підтичка 
Подольщаться, нодольсти гься — підлещува¬ 

тися, лестйтися, влещатися, підла¬ 
бузнюватися, підлйзуватися, підли- 
цятися, підмощуватися, підсипати¬ 
ся, підстилатися, підлестйтися, вле- 
стйтися, підлащитися, підластити¬ 
ся, приластйтися, підлабузнитися, 
прилабузнитися, прилабузитися, під- 
мостйтися, підсйпатися, примасли- 
тися, прилеститися 

Подонки — поденки, подіння, вйбовтки, (гу¬ 
сті) — гуща, фус, фуси (тіста або що), 
пбшкрібки, вишкрабки. — Подонки 
общества — потолоч, покидьки гро¬ 
мадські 

Подоплека, подорлечье — підшйвка, підо¬ 
плічка, підіплечка 

ПодопрЬвать, подопрЬть — запрівати, за¬ 

пріти (зі спіду) 
Подорожняя — подорожня (білет на проїзд 

на поштових конях) 
Подорожникь — 1) рос. Р1апіа§о Іапсеоіаіа 

Ь. — подорбжнйк, ранник, поранник, 
порізник, стягач, собачі язичкй; Р. 
тарг Ь. — подорожник, припутник, 
прйпутень, бабка; 2) пт, ЕтЬегіга 
пшаїіз — посмітюх(а), сусідка 

Подорожньїй — 1) придорожній (що при до¬ 
розі); 2) подорожній 

Подорьшникь, рос. Авагиш —д. Водникь 
Подосадовать — посердилися 
Подосина, нодоск? — підісок і д. Ось 
Подосиньїй — підюковий (зроблений з пі- 

діска або такий, що вживається на 
підіски) 

Подосиновикь, гр. ВоієПіб аигапііасив — 
під’осйчник, , 

Подосланець — підісланий, підісланець, під¬ 
слухач, шпиг 

ПодоспЬвать, подосліть — наспівати, при- 
співати, наспіти, приспіти, надійти, 
нахопитися 

Подоставлять — подостачати, понастачати 
Подохнуть — подохнути,погинути, позди¬ 

хати, виздихати, повйздихати 
Подочередньїй — підчерговйй ' 

Подоходньїй — з доходу, подохідний 
Подошва — підошва. — Подошв^ горьі — 

спід, низ горй, підгір’я, обніжжа 
Подошевньїй, подошвенньїй — підошовний 
Подпадать, подпасть — 1) підпадати, під¬ 

пасти; 2) д. Подольщаться; 3) Под- 
вергаться 

Подпаивать, подпоить — підпоювати, під¬ 
поїти, (кількох) — попідпоювати 

Подпаивать, подпаять — припаювати, при- 
лютбвувати, припаяти, прилюту- 
вати (зі споду) 

Подпакостить — накапостити, нашкодити, 
напакостити 

Подпалзьівать, подползти — підлізати, під¬ 
повзати, ПІДЛІЗТИ, підповзтй 

Подпалка — засмажка (напр., у борщ), (а 
більше підпалена) — підпалка 

Подпаривать, нодпарить—підпарювати, під¬ 
парити 

Подпарьівать, подпороть, ся — роспбрювати, 
роспорбти, ся 

Подпахивать, події ахнуть — підмітати, змі¬ 
тати, підместй, зместй 

Подпахивать, подпахать — під’брювати, 
під’орати 

Подпека — підпека, спідняк 
Подпекать, поднечь, ся — підпікати, підпек- 

тй, ся, (багато) — попідпікати, ся 
Подперка — лопать (у млиновому колесі) 
Подпечатьіват^ — додруковувати 
Подпечекь — підпічок, підпічча, штандари 
Подпивать, подпить — підпивати, підпйти, 

підпіячити 
Подпилнва гь, подпилить—підпилювати, під- 

пилйти 
Подпилокь — терпуг, терпужок, пильнйк, 

пильничбк, (великий) — рашпі(и)ль 
Подпилочньїй — терпуговий,пильникбвий 
Подпирать, подпереть, ся — підпирати, під- 
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перти, підоперти, ся, (про кількох)- 
попідпирали 

Подписаніе — підпис 
Подписатель — підписам ( ( 
Подписка — 1) підписування, підпис, під- 

- писка; 2) передплата, пренумерата 
Подписчикь—підпйсник, передплатник, під- 

пйсувач 
Подписьшать, подписать, ся — підпйсувати, 

підписати, ся, (кілько) — попідпйсу- 
вати , 

Потнись — підпис 
Подішсьіваніе — підтісування 
Подгілачивать, подплатить — підплачу вати, 

підплатйти; підлатувати, залатувати, 
підлатати, залатати 

Подплетать, подплесть— 1) підплітати, під- 
плестй; 2) підбивати, перечеплюва- 
ти, підбйти, перечепйти, підчепити 

Поднльївать, подпльїть — підпливати, під- 
пливтй, підплйстй, підплйнути, (про 
кількох) — попідпливати 

Подплнсьівать — пританцьовувати 
Подполковникь, ця — підполковник, ця 
Подполковничій — підполковницький 
Подполье — погріб, льох, підземелля 
Подпольньїй — підземельний, потайг|йй 
Подпора — 1) підпора, (здр.) — підпірка; 

2) поміч, підмогу 
Подпорожье — запоргжжа (місце на річці 

нижче порогів) 
Подпоручикь, ца — підпоручик, ця 
Подпоручичій— підпоручицький 
Подпочва — підгрунтя, підгрунтя, підошва, 

цілйк, живець, живетень 
Подпочвенньїй—під(г)ґрунтовий.—Подпоч- 

венная вода — підшкурна, зашкурна 
вода , 

Подпояска — 1) підперізування; 2) пояс, 
поясок, крайка 

Подпоясьівать, нодпоясать, ся — підперізу¬ 
вати, підперезати, ся 

Подправлять, подправить — підправляти, 
підправити 

Подпруга — попруга, (коло сідла) — трок 
Подпруживать, нодпружить — підтягати, 

підтягтй, стягти попругу 
Подпрьігивать, поднрьігнуть — підплйгува- 

ти, підстрйбувати, підскакувати, 
вибрйкувати, підплигнути 

Подпрягать, подпречь — підпрягати, при¬ 
прягати, бичувати, підбичбвувати, 
підпрягтй 

Подпупіе — підпуп’я 
Подпускь — прйпуск, допуск 
Подпускать, подпустить, ся — підпускати, 

припускати, підпустити, припустити, 
(про кількох) — попідпускати 

Подпушать, нодпушивать, подпушить — 
підбивати, підбйти хутр.ом 

ПодпЬватцнодньть — підс(ь)півувати, при- 
с(ь)півувати, підс(ь)півати, 

Подравнивать, подровнять — підрівнювати, 
підрівняти , 

Подражаніе — наслідування, переймання 
Подражатель, ница — наслідувач, ка, перей- 

мець? переймачка, (поета) — під- 
(сь)півач 

Подражательность — наслідовність, перей- 
маність 

Подражательиьій — наслідовний, перенятий 
Подражать — наслідувати, уступати у слід, 

переймати 
Подраздьленіе — підрозділ 
ПодраздЬлять, подраздЬлить, ся — поділя¬ 

ти, розділяти, переділяти, поділити 
Подразнивать, подразнить — дратувати, 

дрочйти,ся 
ПодразумЬвать — мати в думці, прихо¬ 

вувати в мислях 
Подрастать, подрости — підростати, надро- 

суати, підростй, підбільшати, по¬ 
більшати, (про кількох) — попідроста¬ 
ти, (про вовну) — підрунйтися 

Подраться — побитися, (за чуби) — по- 
скубтйся, почубитися 

Подребезжать — подеренчати, подреньчати 
Подреберье — підребер’я 
Подремать — подрімати, покуняти 
Подризникь — підрйзник 
Подрисовьівать, подрисовагь — підмальову¬ 

вати, підбармовувати, (смужку) — 
підводити, підмалювати, підбарму- 
вати, підвестй 

Подробность — подробиця, подробина 
Подробньїй, но — подрібний, но ( 
Подрожать — подріжати, потремтіти, по- 

трястйся, (на с(ь)міх кажуть),— по¬ 
поїсти, пополовйти дріжаків, по¬ 
скакати хадяндри ' 

Подростокь — підррсток, підліток, (хло¬ 
пець) — парубійко, парубчак, підпа¬ 
рубок, (дівчина) — підліток, піддівка 

Подрость — памолодь, памолодок і д. От- 
прьіскь 

Подрубать, подрубить — підрубати, підтяти, 
"підотнути, підцюкати, (про кількох) 
— попідрубувати, попідтинати 

Подрубка — підрубка, підрубування 
Подруга — подруга, подружка, товаришка, 

другйня, (щира) — побратйма, (від¬ 
носно до чоловіка) — дружйна, дру- 
жйнонька, подружжа 

Подрудокь — руда крейда 
Подружески — подрузьки, потовариськи, по 

товарйському 
Подружить, ся — подружйти, ся, потовари- 

шити, ся, сприятелюватися 
Подрумянивать, подрумянигь, ся—підрум’я¬ 

нювати, підрум’янити, ся 
Подручникь—підручник, підручний, поміш- 

нйк 
Подручньїй — 1) д. Подручникь; 2) правий, 

борозенний, борозній (віл), (а з лі¬ 
вого боку-то) — підручний 

Подрьівать, подрьіть, ся — підкопувати, під¬ 
копати, ся, норйти, підноряти 

Подрьівать, нодорвать, ся — 1) зривати, 
зірвати, зруйнувати, підривати, пі¬ 
дірвати; 2) шкодити, пошкодити, 
ущербйти, (про здоровля) — підвере- 
жатися, надвережатися, надривати¬ 
ся, підвередйтися, надірватися, (від 
праці) — перепрацюватися 

Подрьівь — 1) зрив, вйбух, підрйв; 2) шко¬ 
да, збйток, ущерб 



Подрьіть 311 Подстригать 

Подрьіть, ся — д. Подрьівать, ся 
ПодрЬзать, нодрІзьівать, подрЬзать, ся — 

підрізувати, підрізати, ся, підтяти, 
підотнути, підкраяти, підчикрижи¬ 
ти, (про кількох) — попідрізувати, 
попопідтиндти 

ПодрЬзка — підрізування, підтинання 
ПодрЬзной — на підрізах 
ПодрЬзь — надріз, заріз 
ПбдрЬзь — 1) проріз (в чоботях коло підо¬ 

шви); 2) підрізи (коло саней) 
ПодрЬшето — підситок, ситце, підсйтечок 
Подрябльїй — пов’ялий, (про дерево) — по¬ 

трухлий 
Подрябнуть —.пов’янути, потрухнути, 

потрухлявіти 
Подрягать, ся — подригати, ся 
Подрядньїй — підрядний 
Подрядчикь, ца — підрядчик, ця 
Подрядь — підряд 
Подрижать, нодрядить, ся — підряжати, 

підрядити, згодити, ся 
Подрнсникь — підрясник 
Подсаживать, подсадить — 1) підсажувати, 

підсадити; 2) присажувати, приса¬ 
дити, засадйти 

Подсаливать, подсалить — підсалювати, 
шмарувати, підсалити, підмазати 
салом, підшмарувати, вишмарувати 

Подсасьівать, подсосать — підтягати,'під¬ 
тягти 

ПодсвЬчникь — с(ь)вічнйк, с(ь)вітйл(ь)ник, 
(в церкві перед образами) — став- 
нйк, поставець 

Подсиживать, подсидЬть — 1) засідати, ча¬ 
тувати, засісти; 2) визнавати, ви¬ 
відувати, вйзнати, вйвідати (хйт- 
рощами); підходити, підійтй 

Подсинивать, подсинить — підсйнювати, 
підсинйти, попідсйнювати 

Подскабливать, подскоблить — підшкрібу- 
вати, підшкрабувати, підшкрабати 

Подсказьівагь, подсказать — підказувати, 
підказати 

Подскакивать, подскакать, подскочить, под- 
скакнуть — підскоку вати, підскочити, 
підстрйбувати, підстрибнути; ви- 
брйкувати; прискакувати, приско¬ 
чити, скочити 

Подскокь — підскік , 
ГІодскребать, подскресть — підшкрябувати, 

підскромажувати, підшкрабати, під- 
скромадити 

Подслащива гь, нодсластить — підсоложу- 
вати, присолбжувати, підсолодйти, 
присолодйти 

Подслужива ть, подслужить, ся — прислужу¬ 
вати, ся, прислужйти, ся 

Подслушивать, гіодслушать — підслухувати, 
підслухати, хрдйти на підслухи 

Подслушиваніе — підслух, підслухи, підслу¬ 
хування, прислухання 

Подслушиватель, подслушникь — підслухач, 
підслухувач , 

ПодслЬноватьій — підсліпий, сліпоокий, 
невидющий 

Подсматривать, подсмотрЬть — підглядати, 
підглядувати, підглежувати, під¬ 

дивлятися, підглядіти 
Подсмотрщикь -— д. Подглядчикь 
Подсмотрь — підглядання , 
ПодсмІивать, подсмІять, ся — підс(ь)мію- 

вати, ся, глузувати, підс(ь)міятися, 
пос(ь)міятися (з кого), нас(ь)міятися 
(над ким), поглузувати 

Подсньжньїй — підсніжний 
ПодснЬжникь, рос. Апетопе Нераііса Ь. — 

проліска, (частіше) — проліски, пере¬ 
ліска, первоц(ь)віт, Сгосиз геїісиїаіиз 
М. В. — брандуші, брандушки, 
просерен, просерень, просуренок, 
Оаіапшз піуаііз Ь. — підсшжник, про- 
серень, ЗсіЦа сегпиа НоГГш. — про¬ 
ліски голубі, З.ЬіГоІіа Ь. — ряст, Зет- 
регуіушп Іесіогигп Ь. — доля, скочки 

Подсоба — поміч, запомога, д. Помоіць 
Подсоблять, подсобить — підпомагати, під- 

помогтй, підрятувати, д. Помотать 
Подсовьівать, подсовать, подсунуть, ся — 

підсувати, підсунути, (про де-кільки) 
— попідсовувати 

Подсолить — подсолйти 
Подсолнечная — с(ь)віт божий 
Подсолнечниковьіи — соняшниковий 
Подсолнечннкь, рос. НеІіап(Ьи$ аппииз Ь. — 

соняшник, сонячник, сояшник 
Подспаривать, подспорить — помагати, 

допомагати, підпомагати 
Подспорье — підмога, запомога; додаток 
Подстава — підгін, підстава , 
Подставка — підставка, підмостка, підпір¬ 

ка, (в скрипці чи в иньших музич¬ 
них струментах) — кобйлка, коник 

Подставлять, подставить—підставляти, під¬ 
ставити, (про де-кільки) — попідста- 
вляти. — Подставить ногу (кому, щоб 
упав) — перечеплювати, перечепйти, 
підчепйти 

Подставной — підставнйй 
Подстегивать, подстегать — підшивати, під¬ 

бивати, підшйти, підбйти 
Подстегивать, подстегнуть — стьобати, 

стьобнути 
Подстерегать, подстеречь — вистерігати, 

пристерігати, пантрувати, вйсте- 
регти, пристерегтй, призорити, при- 
пантрувати 

Подстилать, подостлать, ся — слати, підсти¬ 
лати, підослати, ся, підстелйти, ся, 
попідстилати 

Подсіилка — 1) підстилання, підстелювання; 
2) підстілка, підклад, (в чоботях) — 
устілка, (здр.)—устілочка, устілонька, 
(з хворосту) — оденок 

Подстожникь — підстбжжа, стожище, стйр- 
тище, стожарня, під 

Подстой — сушняк 
Подстойньїй — сухйй, посохлий, усохлий 

(про дерева) 
Подстрекатель, ница — підмовник, ця 
Подстрекательство — підмова, підбивання, 

намова 
Подстрекать, подстрекнуть — підмовляти, 

намовляти, підцьковувати, под’южу- 
вати, підмовити, підцькувати 

Подстригать, подстричь, ся — підстригати, 
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підстригти, ся, (дуже низько) — підго¬ 
лювати, підголити, ся 

Подстрогать — підстругати, (де-кількох) — 
попідстругувати 

Подстропильньїи — підкроковний 
Подстрочник — коментарій (до чого); 

шахрайка (школярська) 
Подстрочньїй — підрядковий 
ПодстрЬливать, подстрілить — підстрелю¬ 

вати, підстрелити, пристрелити, (де¬ 
кількох) — попідстрелювати, підстрі¬ 
лювати 

Подступать, подступить — підступати, при¬ 
ступати, наближатися, підступити, 
приступати, ся, наблизитися 

Подступь — підступ, приступ 
Подстьівагь, подстьіть— 1) простигати, ви¬ 

стигати, холонути, простигти, за¬ 
холонути, охо(прохо)лонути; 2) за¬ 
мерзати, замерзти 

ІІодстягивать, подстягнуть — припрягати, 
припрягти 

Подсудиммй — підсудний, (що був під су¬ 
дом) — сужений, суджений 

Подсудность — підсудність, присуд 
Подсунонивать, подсупонить — підтягати, 

підтягти супоню 
Подсушивать, подсушить — підсушувати, 

підсушити 
Подсьілать, подослать, ся — підсилати, піді¬ 

слати, ся 
Подсьіль — підсйлка, підсилання 
Подсьшйіь, подсьіпать, ся—підсипати, при¬ 

сипати, підсипати, ся 
Подсьіпка — підсипка, присипка 
Подсьіхать, подсохнуть — підсихати, надси¬ 

хати, присихати, підсохнути 
Подсьічивать, подсьітить — підсолбжувати, 

засолбжувати, підсолодити, засо- 
лодйти 

ПодсЬвать, подсЦть — 1) підсівати, при¬ 
сівати, підсіяли, присіяти; 2) про¬ 
сіювати, просіяти , 

ПодсЬвь — 1) підсівання; 2) підсів, присів 
Подсввка — присів, прйсівок 
Подс’Ьдать, модсі.сіь — підсідати, присі¬ 

дати, підсісти, (про кількох) — попід- 
сідати 

ПодсЬдельникь — попруга, черезсідельник 
ПодсЬдельньїй — підкульбашний, підсідель¬ 

ний. — ПодсЬдельная лошадь — кінь 
під верх, кінь під сідло, верховйй 

ПодсЬка — зруб 
ПодсІ.кать, подсі.чь — підсікати, підтинати, 

підсікти, підтяти, підотнути, над- 
цюкати, (про кількох) — попідсікати, 
попідтинати 

Подтаивать, подтаять — танути, потанути 
Подталкивать, нодтоліснуть, ся—підпихати, 

підштовхувати, підіпхнути, під¬ 
штовхнути 

Подталкивать, подтолочь — притовкати, 
притовктй, натовктй 

Подтапливать, подтопить, ся — 1) підпа¬ 
лювати, підпалйти, затопйти; 2) піді¬ 
грівати, розігрівати, нагрівати, піді¬ 
гріти і т. д.; 3) підтоплювати, під- 
топйти,затопйти 

Подтаптьівать, подтоптать—підтоптувати, 
підтоптати 

Подтасовьівать — підбирати, добирати, 
підкладати, підтасовувати 

Подтаскивать, подтаскать, подтащить — 
підтягати, підволікати, підтягтй, 
підволоктй 

Подтачивать, подточить — 1) підгострювати, 
підгострйти; 2) підточувати, під- 
точйти 

Подтачивать, иодтачать, ся — підшивати, 
підшйти, ся 

Подтверждать, нодтвердить, ся — потвержу- 
вати, ствержати, ствержувати, по- 
твержати, ствердйти, ся, потвердйти, 
затвердйти,ся 

Подтвержденіе—стверження, ствердження, 
потверження, потвердження 

Подтекать, подтечь — підтікати, підтектй, 
попідтікати 

Подтелокь — телйчка , , 
Подтеиетить — обкйнути СІТТЮ, СІТКОЮ 
Подтесьівать, подтесать — підтесувати, під¬ 

тесати 
Подтибривать, подтибрить — красти, укра¬ 

сти, підчепйти, підцупити 
Подтирать, подтереть, ся — підтирати, під¬ 

терти, ся , 
Подтирка — 1) підтирання; 2) підтирка 
Подтискивать, подтискать, подтиснуть, ся — 

підтискати, підстромляти, підпи¬ 
хати, підтиснути, підіткнути, під- 
стромйти, підіпхнути 

Подтокь — підтікання 
Подтопка — підпал, роспал 
Подтопь — підтоп 
Подтормозить — загальмувати, підгальму- 

вати 
Подтравливать, подтравить — підцькову- 

вати, нацьковувати, підцькувати, 
нацькувати ( 

Подтрунивать, подтрунить — підс(ь)мио- 
ватися, нас(ь)міхатися, глузувати, 
кепкувати, підс(ь)міятися, нас(ь)мія- 
тися, поглузувати, покепкувати 

Подтрушивать, подтрусить — підтрушу- 
(сю)вати, притрушу(сю)вати, під- 
(при)трусйти 

Подтьїкать, подтьїкать, подоткнуть, ся — 
1) підтикати, підіткнути; 2) підти¬ 
катися, підтйкатися 

Подтьїкать, подоткать — надтикати, піді¬ 
ткати, надіткати, приткати 

Подтягивать, нодтянуть,ся— 1) підтягати, 
підтягтр, ся, підцупити; 2) тягти, 
підс(ь)півувати 

Подтяжка — і) підтягання; 2) підтяжка, 
шлейка 

Подубасить — побйти, подубасити, поло- 
мачити, попобйти, пополупйти; 
д. Побить 

Подувать, подуть — дути, подувати, по¬ 
дмухувати, повівати, подихати, 
подути, подунути, подмухати, по- 
дмухнути, духнути, гунути, дму- 
хрути, подихнути, повійнути, по¬ 
віяти, війнути 

Подудить — подудйти, пограти на дуду, на 
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сопілку 
Подумать — подумати, погадати, поми¬ 

слити, поміркувати, помізкувати 
Подумьівать — роздумувати 
Подурацки — як дурень, по дурному 
Подурачигь — подурити , 
Подурачиться, подурить — подуріти, по¬ 

пустувати ' ' 
Подурньть — попоганіти, споганіти, погір¬ 

шати, помйршаві,ти, примйршавіти 
Подурнілий — споганілий 
Подустить — д. Подстрекать 
Подучать, нодучивать, подучить—під’учати, 

намовляти, підмовляти, призводити, 
направляти, під’учйти, намовити, 
навчйти, призвесрї, направити 

Подушевно — по душі, по щйрости, по 
прйятельськи 

Подушевньїй—щирий, щиросердечний; прй- 
ятельський 

Подушечньїй — подушчаний 
Подушка — подушка, (пухова) — пуховиця, 

(маленька під голову) — підголовок, 
думка, ясік, (до шитва, важка) — це- 
гелка 

Подушньїй—подушний. - Подушное—по¬ 
душне 

Подушать — д. Подстрекать і Подучать 
Подущеніе —т намова, направа 
Подхватцьі — кліщі 
Подхвать — підхоплювання. — На подхвать 

— на розхват 
Подхватьівать, подхватить—підхоплювати, 

підхопйти, підчеплщвати, підчепйти 
Подхвостникь — підхвістя, підлогоння 

(при сідлі) , 
Подхвостньїй — підхвістний 
Подходить, ІІОДОЙТИ — підходити, підійтй, 

надходити, наближатися, підсту¬ 
пати, приступати, ся, підійтй, на- 
дійтй, наблйзитися, підступйти, 
приступйти, ся, підпадати, похо¬ 
дити, вдавати (на кого або на що), 
вдаватися (в кого або на що). — 
Подойти ласкою, хитростью — підла- 
щитися, підластитися, підгорну¬ 
тися і т. д.; д. Подольщаться 

Подходка — скребок; білик (струменти ку¬ 
шнірські) 

Подходчивьій — улесливий, підлесливий, 
підлйза і т. д.; д. Вкрадчивьій і 
Льстивьій , 

Подходь — ПІДХІД 
Подходящій — підхожий, слушний 
Подцішливать, подціплять, подцінить — 

1) підчеплювати, підчепйти; 2) д. 
Подтнбривать 

ПодцЬпка — 1) підчеплювання; 2) прйчіпка 
Подчашій — підчаший, підчашник 
Подчеркивать, подчеркнуть — підчеркувати, 

підкреслювати, підчеркнути, під- 
креслйти 

Подчернивать, подчернить — підчернювати, 
підчорнйти 

Подчиненность — підлеглість, підвластність, 
підвладність 

Подчиненньїй — підлеглий, підвластний, 
підвладний 

Подчинять, подчинить, ся — покоряти, при¬ 
вертати, ся, підлягати (кому, чому), 
піддаватися, підпадати (під кого), 
покорити, привернути, ся, підлягтй, 
піддатися, підпасти, скорйтися 

Подчищать, подчистить — підчищати, під- 
чйстити 

Подчось, рос. А$рага§іі5 ойїсіпаїіз І.. — під- 
чос, шпараги, холодок, заячий хо¬ 
лодок 

Подчеревіе — підчерев’,я 
Подшейникь — підборіддя (в узді) 
Подшерстокь — пух під шерстю, підшерстя 
Подшибагь, подшибить—підбивати, підбйти 
Подшивать, подшить— 1) підшивати, під¬ 

точувати, підшйти, підточйти, (на 
плечах в сорочках) — підоплечувати; 
2) прибивати (зі споду), підбивати, 
підбйти 

Подшивка — 1) підшивання, підбивання, 
підточування; ^) підшивка, підбійка 

Подшипникь — підріпок, підшйпник 
Подштанники — спідні (штани). — (Купив 

дві пари спідніх) 
Подь — черінь, чірінь 
Подь, подо—під, по-пад.—Подь вечерь, подь 

утро— над вечір, перед с(ь)вітом. — 
Подь мьішки (взять)—під сйлу, пр- 
під сйлу. — Подь окнами — по-під ві- 
конню. — Подь плетиями — по-під 
тйнню. — Подь пьянуюруку — на під- 
пйтку, по п’яному. —Подь рукою — 
нр похваті. — СЬсть подь бкно — 
сісти коло вікна. —"Вхать подь гору 
— їхати з горй 

Подьемистьій — місткйй (про судна) 
Подьемньїй — під’ємний, підйомний. — П. 

мость — звіднйй міст. — Подьемное 
орудіе — підойма, (під віз) — важнйця. 
— Подьемньїе деньги — подорожнє, 
подорожні гроші 

Подьемь — 1) підіймання піднімання, під¬ 
няття; 2) рушання (напр., в дорогу); 
3) підойма, (під віз) — важнйця; 
4) підйом, (напр., на нозі, в чоботі). 
— Вь подьемь — під сйлу, в міру, 
саме враз 

Подьідать, подьість — під’їдати, підгриза¬ 
ти, під’їсти, підгризти, підточйти 

Подьіздь — 1) під’їзд, приїзд; 2) ганок, 
рундук 

Подььзжать, подьіхать — під’їздйти, 
під’їзжати, над’їздити, під’їхати, 
над’їхати, під’їжджати 

Подьязьічііьій — під’язичний 
Подьяремньїй — під’яремний. — П. животное 

— під’яремних, робоча скотйна 
Подьігрьівать, подьіграть — пригравати, 

прибрйнькувати, приграти, при- 
брйнькати 

Подьімное, подьімная подать, подьімшшіа 
— подймне, димове, д. Налогь і По¬ 
дать 

Подьіскивать, подьіскать, ся — 1) підшуку¬ 
вати, пришукувати, підшукати, 
пришукати, добирати, доорати; 
2) підглядати, підкопуватися, підко¬ 
патися (під кого) 
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Подьішать — подихати 
Подьііцикь — шпиг , 
Подівать, подіть ся — діти, ся, подіти, ся, 

подінути, ся, заподіти, ся, дірати, ся 
Поділась, ся — поробити, ся, подіяти, ся, 

• вдіяти, починати, ся 
Подійствовать— вдіяти, поробйти, впли¬ 

нути, мати силу, вплив. — На него 
ничімь нельзя прдійствовагь — ні¬ 
чого з ним не вдієш, не поробиш 

Поділить, ся — поділити, ся, переділити, 
ся, поплювати, (багато) — порозділяти, 
пороскраюватш (пополам) — пороз- 
двоювати, (всіх) — обділити 

Поділка — робітка 
Поділочньїй матеріалі—знадібок, надібок, 

матеріал до лагоження 
Подільївать — поробляти 
Подільчивьій — подільчивий 
Поділяться, ПОДІЛИТЬСЯ — ділитися, поді¬ 

лятися, поділитися 
Подітс^и — по дитячому, як дитина, по 

дітячи 
Подіожинио — дюжинами, на дюжини, два¬ 

надцятими, на дванадцятки 
Подюжіть — подужчати 
ГІоединокь — поєдинок, (на війні) — герць 
Поединочньїй — п.оєдинковий 
ГІоемньїй лугь — пійма, лука, заплава, обо- 

лоня , 
Поемі — пійма 
Поерепениться — покострйчитися, покоме- 

затися 
Пожадничать — пожадати (чого), поласи¬ 

тись (на що) 
Пожалить — вжалити, уджигнути 
Пожаловать — 1) пожалувати надатуї, да¬ 

рувати, подарувати; 2) одвідати 
(кого), завітати (до кого) 

Пожаловаться — поскаржитися (на кого), 
оскаржити (кого) 

Пожалуй — нехай так. — По мні пожалуй 
— про мене 

Пожалуйста — будь ласкав, будь ласка, 
будьте ласкаві, прошу, з ласки свої 
(своєї) , 

Пожаліть — пожаліти, пожалувати, пожал¬ 
кувати, пошкодувати, пошанувати 

Пожалованіе — обдарування, нагорода, на¬ 
дання 

Пожарить — попектй, посмажити ( 
Пожарище—пожарйна, пожарище, погорі- 

лище, згарище 
Пожарпьій — пожарний, пожежний 
Пожарна команда — вогнева сторожа, по¬ 

жежна справа — Ц. сарай — пожарня. 
— П. труба — гасіль, сикавка вогнева 

Пожарі — пожар, пожежа 
Пожатіе — потиск, стиск (руки) 
Пождать — пождати, потрі(и)вати, почека¬ 

ти, зачекати 
ГІожевать — пожувати, (жуйку) — пореми- 

ґати 
Пожеланіе — побажання, пожадання, жй- 

чення ' ' 
Пожелать — захотіти, захтіти, схотіти, по¬ 

бажати, забажати, ся, пожадати, 
заввблити, закортіти, з’охбтитися, 

забагнутися ( 
Пожелатель — хотій 
Пожелкльїй—пожовклий, (трохи)—прижов¬ 

клий 
Пожелкнуть — пожовкнути, (трохи) — при¬ 

жовкнути ( , 
Пожеманиться — поманіритися, помані¬ 

житися 
Поженить, ся — поженйти, ся, побратися, 

одружйтися, попарувати, ся, (про 
кількох) — переженити, ся, подружу- 
вати,ся 

Пожененії — по жіночому 
Пожертвованіе — жертвування, офірування 
Пожертвовать — пожертвувати, офірувати. 

— П. жизнью — віддати життя своє, 
наложйти головою 

Пожесткльїй — затверділий, пошкарублий, 
зашкарублий 

Пожесгкнуть, пожестіть—за(по)тверднути, 
по(за)шкарубіти, по(за)шкарубнути 

Пожечь, ся — попалйти, ся 
Пожива, поживна, поживишка — пожива, 

пожйвка, пожиток, зиск, користь, (у 
бджіл) — взяток 

Поживать — поживати, матися. — Каково 
поживаєте — як ся маєте? 

Поживляться, поживитися — живитися, 
поживлятися, поживйтися, (трохи)- 
підживитися 

Пожигать, пожечь, ся — палити, попалйти, 
спалити, ся . ( 

Пожидіть — порідіти, рорідш(ч)ати 
Пожизненньїй, но — довічний, доживотний, 

ДО ЖИВОТТЯ, ПО вік ' 

Пожилое — постояле, комірне 
Пожилеці, пожилрца — пожилець, пожи- 

лйця, підсусідок. комірник 
Пожилой — постарий, літнйи, пристаркува¬ 

тий, немолодйй 
Пожимать, пожать — стискати, потйску ва¬ 

ти, стйснути; рукатися, порукатися, 
поручкатися. — Пожимать, пожать 
плечами — здвигати, стйснути пле¬ 
чима 

Пожиматься, пожаться — щулитися, корчи¬ 
тися, зщулитися, скорчитися 

Пожинать, пожать — зжинати, зжати, по¬ 
жати (хліб) 

Пожирать, пожрать — жерти, зджерти, по¬ 
жерти, поглинути, потріскати, по¬ 
долати 

Пожиріть — погладч(ш)ати 
Пожитки — пожйтки, скарб, манаття, 

манатки, мізерія 
Пожить — пожити, (довго) — нажйтися, на¬ 

бутися, (трохи) — пережити, пере¬ 
бути. — Пожить ві своє удовольствіе 
— пороскошувати 

Пожитье — пожиття 
Пожниво — стерня 
Пожня, поженка — галява, поляна 
Пожраніе — пожертя, потала 
Пожужжать — подзижчати, подирчати, по¬ 

густи 
Пожурить — покартати (кого), погримати 

(на кого) 
Пожурчать — подзюрчати, подзюркотіти 



Пожухнуть 315 ПозвенЬть 

Пожухнуть — полиняти, померхнути 
Позабавить, ся — побавити, потішити, ся 
Позабить — позабивати 
Позаблевать — позапльовувати 
Позабодіть— поболіти, похоріти, похво¬ 

ріти, послабнути, позанедужувати 
Позаботиться — поклопотати, ся, потурбу¬ 

ватися, подбати, розстаратися 
Позабраковать — позаганювати, погайну¬ 

вати 
Позабрать — позабирати 
Позабрить — поголити, позаголювати 
Позабрасьівать, позабросать — позакидати 
Позабивать, нозабьіть — позабувати, за¬ 

бути, ся ( 
ПозабЬгать — забігати, заметушитись 
Позабіжать — позабігати, порозбігатися 
Позавалить — позавалювати, позасипати, 

позакидати (потрохи) 
Позавести — позаводити, порозводити 
Позавидовать — позавидувати, позаздрити 
Позавинтить — позаґвйнчувати, позашру- 

бовувати 
Позавить — позавивати 
Позаворачивать, ся — позавертати, поза- 

гортари, пообвертати, пообгортати, 
позавірчувати, ся 

Позавраться — забрехатися 
Позавтракать — поснідати 
Позавчера—позавчора, перед’учора 
Позавядать, позавянуть — пов’янути, зав’я¬ 

нути, зблякнути, заблякнути 
Позавязать — позав’язувати 
Позагадить — запоганити, запаскудити, 

позапоганювати, позапаскужувати 
Позагнать — позаганяти, позаймати 
Позагибать — позагинати 
ПозаглядЬться — задивитися 
Позагнуть, ся — позагинати, ся, закарлю- 

чити, ся 
Позагонять — позаганяти, замордувати 
ПозагорЬгь — позагоряти, зашмалйтися 
Позагоститься — загостюватися 
Позаграбить — пограбувати, нагарбати, 

награбувати 
Позадвинуть — позасувати 
Позади—позаду, ззаду. — Идти позади кого 

— ітй позаду, ззаду, за кйм. — Позади 
избьі — по-за хатою 

Позадолжать — напозичатися 
Позадуть — позадувати, позадимари 
Позажечь — позапалювати, позас(ь)вічувати 
Позазвать — позакликауи 
ПозазеленЬть — зазеленіти 
Позаимсгвованіе — позичка, позичання, 

запозйчення; переймання 
Позаимствовагь, ся — 1) позйчити, вйзи- 

чити (у кого або кому), взяти, дати у 
позйку, запозйчити; 2) переняти 

Позакапьівать — позакопувати, повкбпу- 
вати; позакапувати (воском) 

Позаклинивать — позаплішувати 
Позакладьівать — позакладати 
Позаклеить — позаклеювати 
Позаконопатить — позаконопачу вати. поза- 

шпаг(к)льбвувати 
Позакоптить — позадймлювати 
Позакрасить — позафарбувати 

Позакупить — позакуповувати 
Позакутать — затушкувати 
Позакрьіть — позакривати, позатулювати, 

позатуляти, позачиняти 
Позакупорить — позатикати, позакорко- 

вувати 
Позакусить — під’їсти, перехопйти 
Позаложить — позакладати, позаставляти 
Позалізть — позалазити 
ПозалЬпить — позаліплювати 
Позамазать — повмазувати, позамазувати 
Позамарать — замазати, позакаляти, поза- 

мастювати 
ГІозамащивать — повимощувати, повисти- 

лати 
Позаметать — позамітати 
Позамкнуть — позамикати, позапирати 
Позанимать — напозичати, назазичати 
Позанозить — заскалйти, поскалйти 
Позапасти — позапасати, понапасати 
Позапаять — позаливати, позалютовувати 
Позапереть — позапирати 
Позапечатать — позапечатувати 
Позаписать — позатісувати ( 
Позапрошлогодній — позаторішній 
Позапрошльїй — передостанній. — Вь п. 

году — позаторік, позавторік 
Позапрятать — поховати, позаховувати 
Позапречь, ся — позапрягати, ся 
Позапьілить — позапорошувати 
Позариться — поласитися, поквапитися, 

зазіхнути 
Позарьіть — позакопувати, позаривати 
ПозарЬзать — порізати 
Позарядить — понабивати 
Позасадить — позасажувати 
Позаснуть — позасипати, поснути 
Позасалить — позасалювати 
Позасолить — посолйти 
Позастановить — позастановляти, позаста¬ 

вляти, позагорожувати 
ПозастарЬть — задавнитись, зістаріти 
Позастегиуть, ся — позастібати, позащі¬ 

пати, ся 
Позастояться — застоятися 
Позастраховать, ся — позастраховувати, ся 
Позастроить — позабудовувати 
Позасьіпать — позасипати 
ПозасЬсть — позасідати 
ПозасЬчь — позабивати, позасікати 
Позатаврнть — потаврувати 
Позатворить, ся — позачиняти, ся 
Позатаскать — забруднйти, позатасову- 

вати, позашуровув^ти 
Позатеплить — позас(ь)вічувати 
Позатихнуть — притйхнути 
Позаткнуть — позатикати 
Позатухнуть — пригаснути 
Позатикать — позатикати, позастромлю¬ 

вати, повтулювати 
Позахапать — позахоплювати 
Позачеркнуть — позаче(і)ркувати, позакре- 

слірвати, повикреслювати, пови- 
че(і)ркувати 

Позашвьірять — позакидати 
Позашить, ся — позашивати, ся 
Позванивать — подзвонювати 
ПозвенЬть — подзвеніти, подзеленькати, 



Позволеніе 316 Поизбавить 

потеленькати 
Позволеніе — дозвіл ' ' 
Позволительньїй, НО — ДОЗВІЛЬНИЙ, ВІЛЬНИЙ, 

но, дозволений 
Позволять, ПОЗВОЛИТЬ-ДОЗВОЛЯТИ, ПОЗВО- 

. ЛЯТИ, ДОЗВОЛИТИ, позволити. — Если 
позволить время — як дасть час, як 
матиму час 

Позвонить — подзвонити 
Позвонокь — 1) в’язок, в’язова кістка. — По- 

ясничньїе позвонки — крижові в’язки, 
поперекові в’язки. — Спииньїе по¬ 
звонки — спинні, хребтові в’язки, 
похребтина. — Хвостовьіе н. — купер. 
— ІІІейньїе п. — щййні в’язкі, карко¬ 
ві в’язки, в’язові, каркові кістки; 
2) дзвоник (у корови), калатало, 
цокотуха 

Позвоночньїй — хребтовий, хребетний. — 
Позвоночньїй столбь — хребет, хребе- 
тйна, хребтовий стовп, окостяк. — 
Позвоночное животное — хребтова 
тварь, хребетник 

Позвірски — як з(ь)вір, по з(ь)вірячому 
Поздать, опоздать — пізнйтися, барйтися, 

гаятися, опізнйтися і т. д., д. За- 
наздьівать і Опаздьівать 

Поздненькій, поздненько — пізненький, 
пізненько І 

Позднехонько — пі^несень^о, дуже ПІЗНО 
Поздній, поздно — пізній, пізно, не рано. — 

Позднее погомство—далекі нащадки 
Поздніе, позже — пізніш, пізніше. — Какь 

можно поздніе — як найпізніше 
Позднякь — пізняк, пізнюк 
Поздороваться — поздоровкатися, поздорб- 

витися, повітатися, привітатися, 
(вранці) — на добрйдень дати, добрй- 
день оддати, поздоровити днем, 
знявши шапку) — пошапкуватися, 
подавши руку) — порукатися, по¬ 
ручкатися, почоломкатися, чолом 
дати, (з кількома) — перездорбв- 
катися, перевітатися 

ГІоздорову — добре, гаразд, щаслйво, в 
доброму здоровлю ' 

Поздоровіть — поздоровшати, поздоровіти, 
подужчати, поміцнішати 

Поздравитель, ница — поздоровйтель, ка, 
привітальник, ця (на різдв’яних 
с(ь)в’ятках з поздоровними вір¬ 
шами) — віршувальник, віршовнйк, 
(на новий рік з посипанням) — по¬ 
сипальник, посівач, посівальник 

Поздравительньїй — поздоровний, привітнйй 
Поздравленіе — поздоровлення, привітання 
Поздравлять, поздравить — поздоровляти, 

віншувати, поздоровити, привітати, 
повіншувати, (на Різдво віршами) —- 
віршувати, (на Новий Рік, поси¬ 
паючи зерном) — посипати, засівати, 
посівати 

Позеленить — позеленіти 
Позеленіть — позеленіти 
Поземельное — поземельне 
Поземельний — поземельний 
Поземистьій, поземньїй — поземий, призем¬ 

куватий, низькйй 

Поземь — 1) земля, грунт; 2) гній 
Позитура — постава 
Позиція — становище, становисько, по- 

зйція 
Позлащать, позлатить, ся — золотйти, по¬ 

золочувати, визолочувати, позоло- 
тйти,вйзолотити, обзолотйти, ся 

Позлить, ся — посердити, ся ( 
Позлодійски — як ЗЛОДІЙ, ЯК ЛИХОДІЙ 
Позлословить — полихословити 
Познавать, позвать — дознавати, дознати, 

дізнавати, дізнати 
Познаваніе — дізнавання 
Познайомить, ся — познайомити, ся, позна- 

комити, ся, пізнатися, спізнатися, 
зізнатися, (близько) — опізнатися, 
обізнатися , 

Познаніе — пізнання, відання, відомість, 
знання 

Позноблять, познобить — морозити, помо¬ 
розити, вйморозити 

Позобать — подзьобати, подзьюбати, по¬ 
клювати 

Позолота — позолота, позолочення, позо¬ 
лочування 

Позорить — ганьбйти, ганьбувати, ганити, 
ославлювати, неславити 

Позорище — позорище, видовище, видо¬ 
висько ' 

Позорньїй — ганебний, соромітний, срамот¬ 
ній 

Позорь — ганьба, страмовище, стидовище, 
неслава, публіка 

Позріть — поспіти, вйспіти, достйгти, вй- 
стигти, достйгнути, дійтй 

Позубить, позубрить, ся — пощербйти, ся, 
пощербатіти 

Позубоскалить — поглузувати, покепкува¬ 
ти, пошумувати, поскалйти зуби 

Позудіть — посвербіти 
Позументний — брузументовий 
Позументщикь — шмукляр 
Позументщичій — шмуклярський 
Позументь — брузумент, пасаман, ґальон, 

карунка 
Позьібать, ся — поколихати, ся 
Позивать, позвать — клйкати, звати, по- 

клйкати, кликнути, вклйкати, гук¬ 
нути, узвати, позвати, запросйти. — 
Позьіваеть на іду — на їду тягне, 
їсти хочеться. — Позьіваеть на рво- 
ту — нудить, на блювоту тягне 

Позьівь — хіть, охота, жадібка 
Позичать — подзичати, погучати, подзв’я- 

кати 
Позівивать — позіхати 
Позівота — зівачка, позіхи. 
Позябать, позябнуть — мерзнути, мерзти, 

померзнути, померзти 
Позябльїй — померзлий 
Пойво — пійло 
Поиграть, ся — 1) пограти, ся, побавити, 

ся, погуляти, пожартувати; 2) (на 
бубдні) — побубнйти, (на дудці) — по- 
дудіти, (недбало або погано на 
струнному струменті) — побрйнька- 
ти, поцигйкати 

Поизбавить, ся — повизволяти, ся, поря- 



Поизбиться 317 Покалічить 

тувати 
Поизбиться — побитися, позбиватися 
ГІоизвозничать—пох(ф)урманувати, пофур- 

манити, почумакувати 
Поизгнить — погнйти, потрухнути 
Поірьізть — погризти 
Поиздержать, ся — витратити, ся 
Поиздіваться — поглумитися, пошумува¬ 

ти, поглузувати, покепкувати, по- 
кпйти, ся, позбиткуватися 

Поизмокиугь—змокти, помокти, змокнути, 
помокнути 

ГІоизмочить — помочйти 
Поизмяться — помнятися 
Поизносить — попоносйти, поносйти 
Поизогнуть — попозгинати, позгинати 
Поизодрать — поподерти, попошарпати 
Поизорвать — попорвати 
Поизрубить — попорубати, порубати 
Поизрьзать— попорізати, попотяти, попо- 

шматувати, порізати, потяти 
Пойло — пійло 
Поймать, ся — піймати, ся, спіймати, поло¬ 

вити, зловйти, вловити, схопйти, 
злапати, доскочити 

Поимениьій, но — поіменний, но, іменнйй, 
на ймення 

Поименованньїй — названий, пойменований 
Поименованіе — наменування, найменуван¬ 

ня, назва 
Поименовать — поменувати, пойменувати, 

поменйти, наменйти, найменувати 
Поимка — піймання, злапання 
Поимщикь — ловець 
Поиндіечьи — по индйчачи, по индйчому 
Понночески — по чернечи, по чернечому 
Поинтересничать — похизуватися 
Поинтересоваться — зацікавитися 
ГТойньїи — вйпоєний молоком 
Поискать — пошукати, прошукати, (тиш¬ 

ком) — пошарити, (скрізь) — вйшука- 
ти, вйшарити, (в голові) — поськати; 
д. Искать 

Поисказить — понівечити,.покорчити 
Поисковеркать — попокалічити 
Поисковьірять — поколупати, покопйрсати 
Поискривить — покривйти 
Поискрошить — покришити 
Поискь, частіше мн. поиски — шукання, 

шуканйна 
Поиспакостить — попаскудити 
Поиспачкать — покаляти, побруднйти, по- 

мастйти 
Поиспксать, ся — пописати, списати, ся, 

поспйсувати, ся 
Поисправигь, ся — поправити, ся, полаго¬ 

дити, поналагожувати, поналадну- 
вати 

Поиспробовать — попробувати, (на смак) — 
покуштувати 

Поистині— поправці, на(в)справжкй, на- 
(в)справжнє 

Поистолочь — попотовктй 
ГІойти — 1) пітй, пійтй, (швидко або дрібно 

ступаючи) — почимчикувати, потю¬ 
пати, (зразу швидко) — майнути, 
(широко ступаючи) — поцйпати, (по¬ 
вагом або важко ступаючи) — по¬ 

плентатися, почелепати, почвалати, 
почапати, поплуганитися, (шканди¬ 
баючи) — пошкандибати, подйбати, 
пошки(а)ти(у)льгати, пошкундйль- 
гати, (далеко десь або невідомо 
куди) — помандрувати, повіятися. — 
Пойти куда глаза глядять— пітй с(ь)віт 
за очі. — Пойти, пошло на несчасііе— 
пітй, пішлось на лйхо, на пропасть. — 
Пойти вь плнсь — пітй утанець, пі¬ 
тй в скрки та в боки. — Пойдемь-ка 
— ходім лишень, ходім-те, ходіть! 
2) повестйся, пощастйти, поталанити, 
похвортунити; 3) почати, зачати, 
взяти. — Пошли плнсать — почали 
танцювати 

Поить, ся — поїти, напувати, ся, (з паль¬ 
ця, напр., теля або ягня) — плякати 

Пока — поки, покіль, доки, докіль, заким. 
закіль, ним, нім, нім поки, аж, тим 
часом. — Пока еще світло—завидна. 
—- Пока не жарко — захолодкй. — 
Пока что — поки, дбки-що 

Покабацки — яку шинку 
Покаверзить — поковерзувати, покрутйти, 

поколобродити 
Покадить — покадйти, покурити 
Показаніе,— вйказ, вйказка, виявлення, 

с(ь)відчення 
Показатель, ница — 1) показ(ж)чик, указник, 

указ(ж)чик, ця, вкажчик; 2) докаж¬ 
чик, виказ(ж)чик, доводчик 

Показательньїй — показовий, взірцевий, 
зразковий 

Показацки — покозацьки, по козацькому 
Показной — показнйй, огляднйй 
Показь — показ 
Показьівать, показать, ся— 1) показувати, 

указувати, виявляти, ся, показати, 
указати, ся, вйявити, появйти, ся, 
датися у вічі. — П. язьїкь—солопити, 
висолоплювати, вйсолопити, показа¬ 
ти язйка. — П. зубьі — скалити, виска¬ 
лювати, вискалити, вищирити, п. зу¬ 
би. —П. примЬрь —давати, дати прйвід, 
прйклад. — П. фокусьі—штукарювати, 
штуки викидати.—П. спину—п’ятами 
накивати. — Показаться вдали—зама- 
нячити, (неясно) — замріти, забова- 
ніти. — Г1. изь-зачего — витикатися, 
вйткнутися, показатися; 2) здава¬ 
тися, видаватися, здатися, вйдати- 
ся, придатися; 3) подобатися, спо¬ 
добатися; 4) (в судових справах) — 
показувати, виказувати,, виявля¬ 
ти, вис(ь)відчати, вис(ь)відчувати, 
показати, вйказрти, вйявити, вй- 
с(ь)відчити, с(ь)відчити 

Покаковски — як, по якому 
Покалкуньи — по индйчому 
Покальївать, поколоть — колоти, штрикати, 

стрикати, поколювати, поштрикати, 
шпигати, пошпигати. — Вь боку пока- 
льіваеть — у бік часом коле, діпигає 

Покалякать — побадакати, поб,азікати 
Покалічить — покалічити, скалічити, (ба¬ 

гатьох рбо кількох) — перекалічити, 
поскалічувати 
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ПокамЬсть — 1) поки; 2) пбки-що, дбки-що, 
тим часом, про час 

Покапать — покапати, покрапати 
Покапризиичать—повередувати, покомезй- 

тися, похимерувати, похимородити 
Покарабкаться — подратися 
Покарать — покарати, накарати 
Покараулить — постерегти, повартувати, 

початувати 
Покаркать — покра(я)кати, покру(ю)кати 
Покармливать — годувати, кормити (по¬ 

трохи), підгодовувати 
Покатать — 1) покачати (рублем і качал¬ 

кою), помаґлювати (на маглі); 2) по¬ 
катати, повозити; 3) побити, виби¬ 
ти, одлупйти, одлупцювати 

ГІокатистьій — покотистий, згористий 
Покатить, ся — 1) покотйтц, ся; 2) поїхати 
Покатосгь — згористісуь, згір’я, похйлість, 

спадистість, відкіт 
Покатьій, то — згористий, нахйлий, ло, на- 

хйлистий, спадистий, то, набоко- 
ватий, укосистий, то, покотистий, 
покбчастий, то 

Покачать, ся — поколихати, погойдати, ся. 
— Покачать головою — похитати, 
крутнути головою 

Покачиваться— 1) колихатися, гойдатися; 
2) похйтуватися, вихйтуватися 

Покачнуть, ся — похитнути, ся, хитнути, 
ся, поколихнути, ся, схитнути, ся, 
схибнути, ся, хильнути 

Покашливать — кахйкати, покашлювати 
Покашлять — покахикати, покашляти 
Покаяніе — покута, каяння, каяття, споку¬ 

та, покаяння 
Покаянникь, ца — покаянник, ця, покутар, 

ка 
Покаянний — покаянний, покутнйчий 
Покаяться — покаятися, спокутувати 
Поквакать — покрякати 
Покваснуть — покваснути, покйснути 
Поквитаться — поквитуватися 
Покеркать — покйркати, покирчати 
Покиваї ь—покйвати, похитати. — П. ногою 

— подрйґати 
Покидать, покинуть — 1) покидати, лишати, 

облишати, облйшати, покинути, 
лишйти, облишити; 2) кйдати, покй- 
дати 

Покидьівагь — кйдати 
Покидьішь — покйнуте, покйдьок 
Покинутий, ая — кинутий, покинутий, та, 

лйшений, залйшений, (про жінку) — 
покйнута, лйшена, залйшена, поки- 
дячка, покйдька 

Покипно — пачкамр 
Покипіть — покипіте , 
ПокислЬть — покисліти, поквасніти 
Покладистьій — потульний, потульчйвий, 

покладлйвийІ 
Поклажа — 1) кладіння; 2) клажа, вага 
Покланяться — покланятися, (багато) — по¬ 

покланятися 
Покланяться, поклониться— 1) поклоняти¬ 

ся, поклонйтися; 2) кланятися, у( вкло¬ 
нятися, у(в)клонйтися, відклонй- 
тися, чолом дати 

Покласть — покласти 
Поклевать — поклювати, подзьо(ю)бати, 

поклюкати, склювати, поскльову- 
вати 

Поклевь — клювання, дзьо(ю)бання, клю- 
кання 

Поклектать — поклекотати 
Поклеить — поклеїти, покарючити 
Поклеймить — позначйти, потаврувати 
Поклепать — 1) поклепати; 2) наклепати, 

оббрехати 
Поклепь — наклеп, пеня, опорок 
Покликивать — покликати,закликати 
Поклонникь, ца — 1) поклонник, ця, про¬ 

чанин, прочанка, (мн.) — прочане; 
2) прихйлець, прихйльник 

Поклонеіпе — поклін, велйчення, шана; від¬ 
давання поклону ( 

Поклонь — поклін, уклін. — Передавать 
поклонь — кланятися кому, до кого. — 
Отдать поклонь— відклонйтися.—Ид- 
ти на поклонь, сь поклономь — ітй 
на ралець 

Поклохтать —.поквоктати 
Покляпьій — зігнутий, кривйй, скарлюче¬ 

ний.   Сь" ПОКЛЯПЬІМЬ носомь — 
кривоносий, кривоніс 

Поклясться — заприсяглі, ся, забожйтися 
Покняжески — покнязькй, по княжому, по 

князькому 
Покняжить — покнязювати 
Покобениться — покорчитися 
Поковать —^токувати , 
Поковеркать — покорчити, понівечити 
Поковьілять — подйоати, пошкандибати, 

пошкитильгати, пошкатульгати 
Поковьірять— поколупати, подлубати, по¬ 

копирсати 
Покой — і) покій, кімната, горлиця, хара; 

2) покій, спокій, супокій, упокій, 
спочивок. — рставьте меня вь покої 
— дайте мені спркій , 

Покойниірь, на — покійник, ця, небіжчик, 
небіжка , 

Покойньїй, цо — 1) тихий, хо, спокійний, 
супокійний, лагідний, но; 2) покій¬ 
ний, небіжчик 

Покоить, ся — покоїти, ся, упокоїти, ся, спо¬ 
чивати ( 

Пококетничать — похизуватися, поманіри¬ 
тися, пококетувати 

Поколачиваїь— 1) вбивати, забивати; 2) бй- 
ти, лупйти, лупцювати 

Поколдовать — почарувати, д. Волхвовать 
Поколебать, поколебнуть, ся — 1) похитати, 

захитати, похитнути, ся; 2) похи- 
бати, ся, похибнути, ся, заколихати, 
ся, завагатіг ся 

Поколотить — побити, одлупйти, одлупцю¬ 
вати, одлущити, полатати кому 
боки, перегону, чосу дати, (посуд) — 
побйти, потовктй 

Поколоть, ся — 1) поколоти, ся; 2) роско- 
лоти, ся, розлущитися, пороскб- 
лювати, ся 

Поколихать, ся — поколихати, поколисати, 
поколивати, пргойдати., ся 

ПоколЬніе — покоління, коліно, (зневаж- 
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ливо) — кодло, 
Поколінний — поколінний. — Поколінная 

роспись, (і просто) Поколінная — 
таблиця родоводу. 

Поколіть — подохнути,поздихати,визди¬ 
хати 

Ііокомаидовать — поверховодити, постар¬ 
шинувати, покомандувати 

Покомкать — помняти, зо(і)бгати 
Покончить — скінчити, покінча(й)ти, докін- 

ча(й)ти, (діло)—доробйти, обробйти, 
ся, упоратися, — П. жизнь самоубій- 
ствомь — самому собі смерть запо¬ 
діяти 

Покоігь — звичай 
Покопать, ся — покопати, порйти, ся 
Покопенко — копйцями, в копйці, копами 
Покора — докір, дорік, догана 
Покореніе—покорення, звоювання, підбиття 
Покоритель, ница — покорйтель, ка 
Покорить — поганити; покорйти, звоювати, 

підбйти , 
Покорливьій — покірливий, ласкавий, во 
Покормить, ся — погодувати, покормйти, 

похарчйти, похарчувати, ся, (худо¬ 
бу) — попасти , , 

Покорность — покора, покірність, покірли¬ 
вість, повйнка г 

Покорньїй, но — покірний, слухняний, по- 
слухняний, покірливий 

Покоробить, ся — пожолобити, ся, покор- 
жавіти, пошкалубити, ся, попачйти- 
ся, покоробитися 

Покоровьи — як корова, по коров’ячому 
Покорствовать — корйтися 
Покорять, покорить, ся — покоряти, ся, ко- 

рйти, ся, підгортати, підбивати, під- 
клоняти, ся, покорйти, ся, підгор¬ 
нути, ся, підбйти, підклонйти, ся, 
піддатися, здатися 

Покосить, ся — покосйти, ся 
Покосить, ся — 1) покосйти, скосйти, по¬ 

кривйти, ся, перехлябитися; 2) поди- 
вйтися на кого скрйва, скоса 

Покосматіть — покошлатіти, поволоха- 
тіти, покудлатіти 

Покосньїй—пркісний. — П. время—косовйця 
ГІокось—покіс. — Полоса покоса—постать, 

ручка 
Покошачьи — як кішка, як кйцька, по кй- 

цячому, по котйчому 
Покража — 1) д. Кража; 2) крадене, кра¬ 

діжка 
Покрапать — покрапати, (трохи) — приро- 

сйти 
Покрапьівать — накрапати 
Покрасить — покрасйти, помалювати, по¬ 

фарбувати, (червоно) — почервонйти 
і т. д., д. Окрасить , , 

ПокраснІть — почервоніти, зачервоніти, 
(дуже) — зашаритись, (від сорому 
коли мовиться в жарт) — напектй 
раків, спектй рака 

Покрасоваться — покрасуватися, попиша¬ 
тися 

Покрасть — покрасти, обікрасти 
Покрохмалить — покрохмалити 
Покренить, ся — нахилйти, ся, похилйти. 

ся на бік 
Покрестоваться — побрататися, помінятися 

хрестами (братаючись) 
Покривить, ся — покривйти,ся, покриву- 

лити, знабочити, ся. — Покривить ду¬ 
тою — покривйти душею, взяти грі¬ 
ха на душу, збочйти, схибнути 

Покрикивать — погукувати, підгукувати 
Покричать — покричати, погукати, погрй- 

ма,ти, (жалібно) — поскйглити, по¬ 
скімлити, (на гвалт) — поґвалтувати 

Покровитель, ница — охоронйтель, ка, обо¬ 
ронець, покровйтель, ка, ласкавець 
ід.Заступникь 

Покровительство — охоронництво, охорона, 
оборона 

Покровительствовать — охороняти, боронй- 
ти, допомагати 

Покровительствснньїй — охоронний 
Покровь — покрів, покрівець. — Покровь 

Пресвятьія Богородицьі — (С(ь)в’ято 
1-го жовтня) — Покрова 

Покрой — крій, покрій. — На одинь покрой 
— на одйн лад 

Покроить — покроїти, покраяти 
Покрома, нокромка, покромь — крайка 
Покромочньш — крайковйй 
Покромсать — почикрйжити, покремсати 
Покропать — попартачити 
Покропить—покропйти, побрйзкати, попрй- 

скати, (трохи) — приросйти 
Покрошить, ся — покришйти, ся 
Піокруглить — підкругляти 
ПодкруглЬть — закруглйтися 
Покружить, ся — покружляти, покружйти, ся 
ПокрупнЬть — побільшати 
Покрутить — покрутйти 
Покручиниться — пбжурйтися, посумувати, 

"потужйти 
Покривало, покривально — покривало, по- 

кривайло, покриття, накриття, (здр.) 
— покрйтенька, накривка, запинало, 
запиначка, (на голову) — завивало, 
завивайло, (з серпанку) — серпанок, 
серпанка, (а самий убір заміжніх 
жінок з серпанку) — намітка, (у цер¬ 
ковних братчиків на рохороні) — 
поклит, (на ліжко) — ліжник 

Покрьіваніе—покривання, окривання, (стрі¬ 
хою) — пошивання 

Покривать, покрить, ся — 1) покривати, 
крйти, окривати,закривати, обкри- 
вати, у(в)кривати, ся, покрйти, ся. — 
Покриваться, покриться пьілью, спі>- 
го^іь — припадати, припасти пйлом, 
снігом, запорошйтися. — П. водою — 
понятися, узятися водою. — П. течами 
— хмаритися, хмарніти, нахмарити, 
ся, захмаритися, обхмарити, ся, по¬ 
нятися хмарами. — П. гуманомь — за¬ 
туманитися. — П. нЬною—запінитися. 
— П. льдомь—замерзнути, (злегка)— 
зашерхнути. — П. пятнами—заплями¬ 
тися. — П. струпомь, лишаями — узя¬ 
тися струпом, лишаями, заструпити- 
ся.—П. пузирями—спузйритися.—П. 
корою—зашкарупитися. — П. слизью 
— ослизнути. — їіокрьггьій слизью — 



ПокряхтЬть 320 Поле 

ослизлий. — П. сьіпью — висипати, по- 
прйщити. — П. складками -— побрйжити- 
ся. — П. накипью—окипіти. — Покрьі- 
вать крьшіу снопами — пошивати. — 
П. огорожу терномь — тернйти. — 
Покрить жесгью—оббляшити, побля- 
хувати. — Покрьггьій шишками, нари¬ 
вами— шишкуватий, болячкуватий; 
2) побивати, побити (в картах) 

ПокряхтЬть — покректати 
Покувьіркаться— поперекидатися, попере¬ 

вертатися 
Покуда, нокудова — поки, доки, пбки-що, 

до часу 
Покудахтать — покудкудакати 
Покукать — покувати 
Покумиться — покуматися 
Покупать, купить — купувати, купляти, по- 

купляти, купити 
Покупать — покупати, скупати 
Покупечески — покупецьки 
Покупечествовать — покупцювати 
Покупка— 1) купування, купівля; 2) пбкуп, 

покупка 
Покунной — купований, куплений, покупний 
ГІокушцикь — купець, покупець, покупнйк, 

ця, покупач, ка 
Покуралесить — поколобродити, попусту¬ 

вати 
ПокурчавЬть — покучерявіти 
Покусать, ся — покусати, погризти, ся 
Покутить — погуляти, побенкетувати, по- 

піячити 
Покухарить — покуховарити, покухарю- 

вати 
Покучно — купами, купками 
Покушать — поїсти, попоїсти (або) випити, 

пообідати, повечеряти 
Покушаться, покуситься — важитися, поку- 

сйтися, повабитися, робити замах 
Покушеніе — замах, покуса І 
Пола (в одежі) — пола, (здр.) — пшка, (згор¬ 

нута) — припіл, припбла, (мн.) — 
приполи, запбла, (мн.) — заполля, (в 
столі) — крило 

Полабзиться — поласти(щи)тися 
Полавировать—помудрувати, вихитрувати; 

мудро пробратись 
Полавлнвать — ловити, половлювати 
Полавочньїй — склеповий, крамнйчий, по 

крамнйцях 
Полатать, положить, ся — 1) класти, по¬ 

класти, ся. — Положить в місто чего 
— підложити,— п. основаніе — оснува¬ 
ти, заснувати, закласти, заложити, 
закласти основу. — Положиться спать 
— полягати спать, обікластися. — 
Положить на нотьі — завести у ноти; 
2) покладати, покласти; думати, 
гадати, мати на думці. — Какь вьі 
полатаєте? — як вам здається, як на 
вашу думку, як ви гадаєте? — Я по¬ 
латаю, что надобно — мені здається, 
що треба. — Полагаю своєю обязан- 
ностью — вважаю за обов’язок. — По¬ 
латаю вьііхать на той неділі—думка 
(або: думаю) виїхати на тім тижні. 
— Надо полатать, что...—мабуть, що.... 

мабуть так, що... треба думати, 
що... — Полагаю его за несплато че- 
ловіка — маю його за чоловіка чес- 
нрго, дивлюся на його, як на чоло¬ 
віка чесного. — Положимь, что зто 
и стоить — нехай і так, що се й 
коштує; 3) призначати, визначати, 
призначити, вйзначити. — Положи¬ 
ли ему большое жалованье — при¬ 
значили йому велику плату; 4) по¬ 
кладатися, здаватися, спускатися, 
складатися, вірити на кого, надію 
класти, впевнятися на кого, покла¬ 
стися, здатися, спустйтися, впев¬ 
нитися 

Поладить — 1) погодйтися, поєднатися, 
уладнати; 2)зробйти, поробити 

Полакировать — полачйти, полощйти, на¬ 
вести лаком 

Полакомиться — поласувати, посмакувати 
Поласкать — поголубити, попестити, по¬ 

пестувати, поласкавити, помилу¬ 
вати 

Поласкаться — поластитися, полащитися 
Подати — піл, (а та дошка коло печі, що 

на неї піл кладеться) — приполок. — 
(В російських хатах піл робиться 
здебільшого вгорі аж під стелею, 
тим то нашому слову: піл відпові¬ 
дає більше те, що в рос. мові: 
Нари) 

Податний — пільнйй, (що зверху) — над- 
пільний 

Полаять — погавкати, побрехати 
Полба, рос. Тгіпсиш зрейа Ь, — полба, боль- 

ба, орки(і)ш, голомша 
Полголоса — півголосрм 
Полгода, полуг.ода — півроку 
Полдень — 1) південь, полудень. Віу пол- 

день-О ПІВДНЯ, О ПІВДНІ, вуїівдні, 

о полудні, в полудень; 2) південь, 
НИЗ. — (Вітер з півдня) 

Полдневньїй — південний 
Полдникь — полудень, полуднйк 
Полдничанье — полуднування, полудання 
Полдничать — полуднувати, полуднати, по- 

луденькувати, (скінчити) — пропо- 
л^днувати, відполуднувати 

Поле — І) поле, (орне, невелике) — нйва, 
нйвка, (пооране) — рілля, (велике, 
в десятин десять) — лан, (здр.) — 
ланок, (виоране на осінь) — пар, (на 
весну) — зяб, зябля, (засіяне яро¬ 
вим) — ярина, (засіяне озимим) — ози¬ 
мина, (зоставлене під випас) — толо¬ 
ка, (зоставлене на спочивок і на 
сіножать) — переліг, обліг, (ніколи 
не оране або дуже давно) — цілина, 
(призначене під випас коло села 
або міста) — вйгін, (на котрому 
жнуть) — жниво, (після жнив) — стер¬ 
ня, (засіяне хлібом) — пашня, (вио¬ 
ране раломї — ралйця, (призначене 
під коноплі) — підмет, (що не пуска¬ 
ють під толоку) — безтолбщне, (над 
річкою або долиною) — поліг, поло¬ 
ги, (сумежне з лугом) — підлужжа, 
(в низинах) — пади, (сумежне з ха- 
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тою і обгорожене) — левада, левад¬ 
ка, (виоране весною),— новбрідля, 
ївикорчоване) — корчівка, теребівля, 
(раз з'оране) — однорілля, (оране за 
рік і заволочене) — наводок, наволо¬ 
ка, (висилене) — старопілля, (де бу¬ 
ла пшениця) — пшеничище, пшенй- 
шнисько, (де було жито) — житнище, 
житнисько, (де був мак) — маковйще, 
мдковець,,(де був овес) — вівсянище, 
вівсище, вівсисько, (де було просо) — 
просянище, просйще, (де була гречка) 
— гречківка, (де був баштан) — оашта- 
нйще, баштанисько, (де був льон) — 
льнйще. — Паровое поле — толока, 
пар, паровина. — Поле битвьі — 
боїще, бойовище; 2) беріг, край, поле 
їв книжці або в рукопису); 3) криси 
(у бриля) 

Полеводство — хліборобство, рільнйцтво 
Полевой — польовйй. — Полевая горчица, 

рос. ЗізутпЬгіит оЯїсіпаїе Ь. — сухореб¬ 
рик, сухоребриця. — П. персикь, рос. 
Агрі§аа1и5 папа Ь. — бобчук, заячі 
орішки, черсакй, черенки, дівоча кров 

Полевица, рос. А§гд5(І5 ь. — метлюг, міт- 
лйця, тонконіг 

Полежать — полежати, одпочйти 
ГІолезность — корисність, пожйточність, 

ужйточність 
Полезньїй, но — корйсний, но, пожйточний, 

спожйточнии, но, вжйточний, (для 
здоровля) — помічний, пользовйтий. — 
Полезньїмь бьіть кому — в пригоді 
стати , 

Полей, рос. МепіЬа Ри1е§іит Ь. — полій, 
блохівнйк 

Поле.іЬять — попестите 
Полемическій — полемічний 
Полепетать — побелькотати 
Полетай — швидкйй, прудкіш (про чо¬ 

ловіка) 
Полетать — політати 
Полеть—льот, літ. — Убить на нолеіі.—убй- 

ти на літу. — Видно сокола по полету 
—- вйдно сову по льоту, видно пана 
по халявах , 

Полетіть — полетіти, полинути 
Полечь — полягтй 
ГІолзаніе — повзання, лазіння, плазування 
Ползать — повзати, лазити, плазувати, 

(рачки) — рачкувати, рачки лазити, 
(про собак) — варувати 

Ползень, ползокь, ползунчикь — підшко- 
рйшник, СеПЬиа шпіііагіз 

Ползкій — повзькйй, сповзаючий 
Ползкомь — повзком, поповзом, плазом, 

пбсувом, рачки , 
Ползти, ІІОЛЗТЬ, ПОПОЛЗТЬ-ЛІЗТИ, повзтй, 

плазувати, пластуватися, сунутись, 
(рачки)— рачкувати ( 

Ползунь, ползунья — повзун, ха, лазій, ка, 
лазун, лазнюк 

Ползучій — 1) плазовйтий, сповзаючий; 
2) (про рослини) — виткйй, тичнйй, 
(по землі) — стелюх 

Поливальникь, поливальня—поливальниця 
Поливать, полить — поливати, полйти, пол¬ 

ляти 
Поливной — поливнйй 
Полизать — полизати, полизькати 
Поликовать — порадіти 
Полиневать — пографйти, полініювати 
Полинять — полиняти,злинати 
Полипь, Роїурив — полйп, поліп. — Полипь 

прісноводний, 8роп£Іа Яиуіаїіііз Ь. — 
водяна губка, бодяга, надбшник 

Полировать — політуру вати, лощйти, глян- 
цювати 

Политическій — політйчний 
Полить, ся — полйти, злйти, полляти, са 

(сильно) — линути, (про дощ) — сип¬ 
нути, ушкварити, (струмком) — по- 
дзюрйти 

Полицейскій — поліцейський, поліцай , 
Полицемірить — похитрувати, полицемі¬ 

рити 
Поличное — полйшне, що на лице, йвне, 

довідне, (що до крадіжки) ■— краде¬ 
не. — Найти поличное — витрусити 
крадене 

Поличний — довідний. — Поймать сь по- 
личньїмь — зловйти на гарячому 
вчйнку, на шкоді , 

Полимеризація — полімеризація, ущільнен¬ 
ня, згущення 

Полка, полочка — 1) полиця, полйчка, (для 
посуди кілька полиць) — мйсник, 
суднйк, (для образів) — божнйк, бож¬ 
ничок, божниця, (р улику, в дима¬ 
рі) — снози; 2) панівка, натравка 

Полковникь, ца — полковник, ця, (зб.) — 
полковництво 

Подковническій, полковничій — полковни¬ 
цький. — П. чинь — полковництво 

Полковой — полковйй 
Полкь — полк 
Полненькій — повненькир, повнявий 
Полнехонькій, ко — повнісінький, ко 
Полниться — повнитисяї сповнятися 
Полно— 1) повно, вповні, повнісенько, до 

краю, (про с^пке) — вщерть, (про 
рідке) — по вінця; 2) годі, буде, до¬ 
сить, край 

Полновластньїй — повновладний, велико¬ 
можний 

Полноводіе — повінь, повідь 
Полновісньїй — повної вагй, важкйй 
Полногласіе—повноголосність, повноголос 
Полногрудьій — повногрудий, грудастий 
Полнокровіс—кровйстість, повнокровність 
Полнокровньїй -— кровйстий, повнокровний 
Полнолицьій — повновйдий, щокатий, ми- 

затий, повнолйций, (грубо) — цика- 
тий 

Полнолуніе — пбвня, підпбвня 
Полносочіе — сочйстість 
Полность—пбвність, пбвнява.—Полностью 

— сповна 
Полнота — 1) д. Щлность; 2) сйтість 
Полночньїй — північний 
Полночь — північ, глупа ніч. — Вь ролночь 

— о півночі, у глупу ніч, в північ 
Полньїй — П повний, повен; 2) гладкий, 

повнообкий, тілистий; опасистий, 
грубий, барилкуватий; 3) рясний, 
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ополистий (про одежу) , 
ПолнЬть, пополньть — 1) повнішати, ви¬ 

повнятися, сповнятися, поповні¬ 
шати, вйпорнитисі); 2) гладш(ч)ати, 
набирати тіла, ситішати, грубшати, 
погладчати ( 

Половникь — 1) доріжка (вузький килим 
або полотно, що розстилається на 
підлозі); 2) щітка (замітати підлогу) 

Половина, половинка — половина, пів, поло¬ 
винка. — На половину уменьшить — 
надполовйнити,переполовинити, на 
половину зменшити. — Оііь сь щімь 
вь половині — він з ним наспіл, з 
половини. — Половина світа — пів 
с(ь)віта 

Половинность — половин,чатість 
Половинчатьій — напівподілений, половйн- 

чатий , 
Половинщикь — половйч, спільник з прло- 

вйни. — (Ми половині до того діла) 
Половина — стелина, стелйця, мостйна, 

мостнйця , 
Половодіе— повідь, повіддя, паводь, полй- 

вода, розлйва 
Половой— І) підлоговий, до підлоги; 2) по- 

ловйй. — Половое стремленіе (у ко¬ 
рів) — полювання, полові похоти 

Пологій — протяглий (про гору), пологий, 
положистий , 

Пологь, положень — полог, положок, завіса 
(над ліжком) , 

Пологрудьій — розхрістаний 
Положеніе— 1) покладання; 2) становище, 

стать, положення. — Дсе вь одномь 
положеній — все в одній порі, в однім 
становищі. — Общественное положеніе 
—- стать, громадське становище; 
3) статут, устава, засади; 4) теза, 
твердження 

Положительньїй, но — сталий, позитйвний, 
рішучий. — Положительно все, ВСІХЬ 
— чйсто все, всіх 

Полозь, (здр.) полозокь, (мн.) полозья — 
полоз, полозок, (мн.) — полозй, по- 
лозкй, санка, саннйця, копанйця, 
зігнутий кінець полоза) — скоре, 
частина деревини, що з неї роблять 
полоз) — скорсено 

Полозь, Воа — полоз, удав 
Полокать — похлеб(п)тати , 
Полокь — 1) полйці (в лазнях); 2) стіл або 

лавка (в крамницях, де кладуть рибу 
або мнясо) 

Полольникь — сапа, сапка 
Поломать, ся — поламати, потрощйти, ся 
Полоса, полоска — смуга, смужка, пасмуга, 

пасмужка, стяга, стяжка, стяжечка, 
пруг, пружок, басаман, (впоперек) — 
пересмуга, (від чосу) — переніс, (за¬ 
ліза) — штаба, шпуга, скаба, (на ко¬ 
лесо) — шйна, (землі) — смуга, стяга, 
(жнивна) — постать, (між нивами) — 
обміжок, (між десятинами) —- грйви- 
на, грйвиця, (лісу узенька, що ви¬ 
гналась у поле) — перелісок 

Полосатьій — смугнастий, посмугований, 
мережаний, мережчатий, стовпатий, 

стрічатий, перістий, 
Полосать, полоснуть — різати, різонути 
Полосить — смугувати, оасаманити, робй- 

ти смуги, штаби (заліза) 
Полосканіе — полоскання 
Полоскательньїй — полоскальний 
Полоскательница — полоскальниця 
Полоскать, ся — полоскати, ся, плюскатися 
Полосной — штабовйй (про металі) 
Полосовой — штабовйй (про залізо) 
Полость — яма, порожнява, порожнйна 
Полотенце — рушийк, ручнйк, утирало, 

утйрач 
Полотнище—полотнище, полотнйна, пілка 
Полотно — полотно, (здр.) — полотенце, 

полотенечко 
Полотняний — полотняний, полотельний 
Полотокь, полоть — півть 
Полоть, виполоть — полоти, вйполоти, (сап¬ 

кою) — сапати, шарувати, (знову або 
багато) — пересапувати, пересапати, 
(кукурузу) — вйпрашувати 

Полотье — поління, полоття 
Полоуміе — навіснеча, шаленство, боже- 

'вілля, придуркуватість 
Полоумньїй — недоумкуватий, недоумок, 

пришелепуватий, прибйтий на ц(ь)ві- 
ту, придуркуватий,безклепкий 

Полошить, всполошить, ся — полохати, спо¬ 
лохати, ся 

Полошливьій — полохлйвий, ляклйвий, жах- 
лйвий 

Полощить — вйлощити 
Полпиво — пцво молоде 
Полпята — п|вп’ята (4'Л) 
Полсема — півсьома (6'Л) 
Полстевой — повстьовий, повстянйй 
Полетить — валйти, збивати повсть 
Полсть, полстка — повсть, повстйна 
Полтина — копа ('А рубля, 50 копійок) 
Полтинникь — коповйк, коповичок (монета 

в 50 к.) ( 
Полтора — півтора (11/4) 
Полтораста — півтораста (150) 
Полуаршинньїй — піваршйновий 
Полубайка — тонка барка 
Полубаринь — панок, підпанок, полупанок 
Полубархать — півоксамйт 
Полубатисть — півбатйст 
Полубогиня —- півбогйня 
Полубогь — півбог 
Полубочонокь — півбарйлко , , 
Полубочка — полубочка, переріз, ширітвас 
Полубумажний — півбавовняний 
Полубутилка — півпляшок, пів пляшки 
Полуведерньїй — піввідерний, піввідровий 
Полуведро — піввідра 
Полуверстньїй — півверстовйй. — Вь нолу- 

верстномь разетояніи — на пів вер- 
ствй 

Полугарь — недогар 
Полугнилой — науіівгнидйй 
Полутодіе— піврічна, піврік ( 
Полугодичньїй, полугодовой — піврічний, 

півгодовйй ( 
Полугодовальїй — піврічний 
Полугодокь — піврічняк 
Полударомь — півдарма 
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Полуда — полуда, побіл 
Полуденний — південний, півдневий, пів- 

дньбвий 
Полуденний — південний (що буває опів- 

дня, дує з півдня або лежить на 
південь) 

Полудикій — напівдикий 
Полудить — полудити, вилудити, побілити 
Полудольньїй — півчастйнний, півчасткбвий 
Полудоля — половина частки, півчастка 
Полужестокрьільїй — півтвердокрйдий 
Полуимперіаль — черво(і)нець, червінчик, 

червоний, золотий (золота росій¬ 
ська монета в п’ять рублів, в останні 
часи по примусовому курсу 7 р. 
50 к.) 

Полукафтань— каптанок, юпка, катанка 
Полуквадратець — півквадратик 
Полукопка — полукіпок 
Полукругльїй — півкруглий 
Полукругь, полукружіе— півкруг, півкру- 

жало, півколо. — Вь полукругь—опів- 
кола 

Полуживой — ледве живий, придбхлий, на¬ 
півживий 

Полулисть — піваркуш 
Полумертвьій — напівмертвий, ледве живіій 
Полумотокь — півміток 
Полумракь — півтемність 
Полулуріе, полумісяць — друга кватйря 

місяця , 
Полумісячньїй :— півмісяч(ш)ний 
Полунагой — півнагйй, півгблий 
Полуночникь, ца — 1) полуношник, ця; 

2) д. Козодой 4 
Полуночньїй — північний (що буває опів¬ 

ночі або на півночі) 
Полунощньїй-ПІВНІЧНИЙ 
Полуобороть — півцоворбта 
ПолуодЬтьій — напіводягнений, не зовсім 

одягнений 
Полуостровь — пів острів 
Полуоткрьіть — відхилйти (двері), напіввід- 

крити 
Полуоткрьітьій — напіводкрйтий, напівод- 

чйнений; напіврост^лений, напів- 
відслонений 

Полуоффиціальньїй — пів’урядовий, пів’офі- 
ціяльний 

Полуперчатка — пальчатка 
Полунолтинникь—півкопи, четвертак (сріб¬ 

на рос. монета = 25 к.) 
Полунрозрачньїй — напівпрозорий 
Полунроцеитньїй — піввідсотковий 
Полунроценть — піввідсоток 
Полунудовьій — півпудовий 
Полупудовикь — півпудовйк 
Полупуховьій — напів з п^хом, напівпухо- 

вйй 
Полупом’Ьшаньїй — кручений, придурку¬ 

ватий 
Полупьяньїй — підпйлий, напівп’яний 
Полусапожки — полуботки, (один) — полу¬ 

боток 
Полусвіть — полус(ь)віт, півс(ь)віт 
Полуснопь — півсніпка 
Полусоиньїй — заспаний, півсонний 
Полусотня — півсотні, півсбтка; півсотня 

Полустишіе — піввірша 
Полустонь — півстогін 
Полусукно — драп, напівсукно, півсукно 
Полусуконньїй—драповий, напівсуконний 
Полусуточньїй — що пів доби трі(и)ває, пів- 

сутковйй, півдобовий 
Полусфера — півсфера 
Полутонньїй — півтоновий, півтбнний 
Полутонь — півтон 
Полуторний — півторачний, півторак 
Полутьма — сутемрява, прйсмерок 
Полутраурь — півжалоба, півжалобність 
Полутьнь — сутінь, сутінок 
Полуученьїй — півучений, недовчений 
Полуформа — півформа 
Полуї іунтовикь — швфунтя 
Полуфунтовой — півфунтовий 
Получасовой — півгодйнний 
Получатель, ница — відбирач, ка, одержу¬ 

вач, ка 
Получать, получить—приймати, од(від)би- 

рати, одержувати, приняти, оді- 
(віді)брати, одержати. — П. неудачу, 
отказь — облизня піймати, (в сва¬ 
танні) —гарбуза з’їсти. — П. вьіговорь 
— дістати нагану. — П. наказаніе — 
відбути кару. — П. насморкь — захо¬ 
пити нежить. — П. наслідство — 
одібрати спадок, дістати спадщину 

Полученіе — од(від)бирання, одержуван¬ 
ня, одержання, приймання 

Получулокь — півпанчішка 
Полушагь — півкрок, півступінь 
Полушаріе — півкуля 
Полушелковьій — півшовковий 
Полушерстяной — піввовняний, півшерстя- 

ний 
Полуштабь — гембель (на жолобку) 
Полуштофь — півкварти, півквартівка 
Полушубокь — кожушанка, кожушок 
Полфунта — півфунта 
Полущить — полускати, полузати 
Полчаса — півгодини 
Поль— 1) поміст, підлога (дощаний), діл, 

долівка (глиняний або цегельний). 
— На ролу — на помості, на підлозі, 
на долівці, долі. — Паркетний поль 
— тафльована підлога; 2) пол, рід; 
3) пів, половина, половйця. — Вь но- 
льї, ра польї — наполовину, пополам, 
напів. — Изь полу — з половини, на¬ 
спіл, д. Половина 

Польїгала — підбрехдч 
Польїгать — підбре(і)хувати 
Польїй — відкритий, порожній, дудчастий. 

— П. грудь — відкрита, розхрі.стана. 
— Полое місто — порожнє місце 

Польїмя. — Изь огня да вь польїмя — з до¬ 
щу та під ринву 

Полинний — полин(ь)овий, полрньковий. — 
Полинная водка — полинівка, полиняк 

Польїнь, рос. Агіетізіа аЬвіпіЬіит Ь. — 
полинь, полин. — Дикая, луговая, 
мелкая, польїнь, Д. аи$(гіаса )аср — 
біле віни^іча, білі віничк(и, не¬ 
хворощ біла, полинець, віничча 
полинькове. — Прутяная, каменная, 
степная, глухая полинь, А. сашре- 

21* 
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5ІГІ5І— вінички, нехворощ, чорна 
нехворощ 

Польїнья — 1) узмінь (де бистра течія), 
теплйна, теплйчина, продуховина 
(де тепла течія), пролив, прблиз, 

.пронйзина, прогаль6ві}на, (на боло¬ 
ті) — опарь, прогній, вікнина; 2) по¬ 
лонка, ополонка 

Полисіть — полйсіти 
Польза — корйсть, ужйток, вжйток, пожйва, 

пожйток, зиск, вигода. — Вь пользу 
— на корйсть, в корйсть, на пожй¬ 
ток 

Пользованіе— 1) корйстування, поживання, 
пожиткування, ужиткування, ужи¬ 
вання, ужйток; 2) гоїння, ліку¬ 
вання 

Пользоваться, воснользоваться — живйтися, 
корйстуватися, поживати, уживати, 
вживати, заживати, пожиткувати, 
поживйтися, покорйстуватися, ско- 
рйстуватися. — Пользоваться жизнью 
— уживати с(ь)віта. — П. несчастіемь 
другого — лйхом торгувати, корйсту- 
ватись з лиха чийогось 

Пользовать, ся, вьіпользовать, ся — лічйти, 
гоїти, ся, лікуватц 

Полька — 1) поляка, ляхівка, ляшка, (дівчи¬ 
на) — ляхівна; 2) полька (тацець) 

Польскій — польський, ляський, ляхівський, 
лядський, ляцький 

Польсьтить — полестйти, підлестйти 
Польститься — поласитися, повабитися 
Польша — Польща, лядщина, лядчина 
Полізть — полізти 
Поліниваться — лінуватися 
Поліниться — полінуватися 
Поліница — стос дро^ , 
Поліно, полінце — поліно, (здр.) — полінце, 

поб. поліняка, рубанець, (товсте і 
коротке) — оцупок, оцупалок, (корот¬ 
ке) — швйрка, (на скалки) — скалнйк 

Поліпить, ся — поліпйти, ся 
Полісна, рос. Мегсигіаііз регепяіз Ь. — 

проліска, бажана трава 
Полісовщнкь — д. Лісііикь 
Полічить, ся — полічити, погоїти, ся 
Полюбезничать—поженихатися, мйло пого- 

ворйти, примилйтися, полицятися 
Полюбить, ся — полюбйти, ся, злюбйти, по¬ 

кохати, ся; закохатися, укохати, ся, 
вподобати, ся, сподобати, ся, подо¬ 
батися, прийтй до вподоби, в око 
впасти 

Полюбоваться — полюбувати, ся, помилу¬ 
ватися , 

Полюбрвньїй, но — д9бровільн,ий, но, 
згідний, но, самохіть, самохіттю 

Поліобопьггствовать — поцікавитися, розці- 
кавитися 

Полюдье— полюддя, льнування (збирання 
льону) 

Полюлюкать — поколихати і т. д., д. Лю- 
люкать 

Полюдски — по-людськи, по людському 
Полюсь — полюс, бігун 
Полюсньїй — бігунбвий 
Полигаться — поорикатися, похвицати і т. 

д., д. Лягаться 
Полягушечьи — пожаб’ячи, пожаб’ячому 
Полякь — поляк, лях, (здр.) — ляшок, 

(поб.) — ляшуга, (мн.) — ляхй, ля- 
шеньки, (зб.) — ляхва 

Поляна, полянка — поляна, галява, галя¬ 
вина, прогалина, майдан, (кругла) — 
гало, кругляк 

Полянина — д. Княженика 
Полярность (фіз.) — полярність 
Полярньїй — полярний, підбігуновий 
Помавать, помануть— 1) кивати, моргати, 

кивнути, моргнути; 2) маяти, по¬ 
маяти- 

Помада — помада 
Помадить — помадити, помадувати 
Помадний — помадовий 
Помазаніе — помазання, намащення 
Помазанникь — помазаник, помазанець 
Помазать — помазати, помастйти, нама- 

стйти і т, д., д. Мазать 
Помазокь — віхоть, віхтик, квачик, мазйл- 

ка, мазйло 
Помакивать, помакнуть—вмочати, вмочйти 
Помалевать — помалювати 
Помаленьку, помалехоньку — помаленьку, 

помалесеньку, потрошки, поволі, 
мало-по малу і д. Исподволь і Мало 
по малу 

Помалчивать—мовчати, помовчувати.—рнь 
больше помалчиваеть — він усе біль¬ 
ше мовчйть 

Помаліть — поменшати 
Поманка— 1) приманювання, принижуван¬ 

ня; 2) приманка, рринада 
Поманериться — поманіритися, поманіжи¬ 

тися 
Помарать, ся — покаляти, вкаляти, ся, за- 

мастйти, сплямйти 
Помарка — пляма, плямина, плямка 
Помарьівать, помарать — 1) вичерпувати, 

зачерпувати, перечерпувати, вйчер- 
кнути, за(пере)черкнути, повичер- 
кувати; 2) каляти, покаляти, попля- 
мйти 

Помаслнвать, помаслить — мастйти, по¬ 
мастйти і д. Маслить 

Поматеріть — підростй, вйрости; подуж¬ 
чати, поміцнішати і т. д.; д. Мате- 
ріть 

Помахивать — помахувати, повівати і д. 
Махать 

Помачивать — змочувати, примочувати 
Помащивать, помостить, ся — мостйти, сте- 

лйти, номостйти, ся і т. д.; д. Мо¬ 
стить 

Помедвіжьи — по ведмежому, поведме- 
дячи 

Помедлить, помішкать — побарйтися, по¬ 
гаятися; д. Повременить і Погодить 

Помелище — помелйще, держало (по¬ 
мела) 

Помело — помело 
Помелькать — поушгати і т. д., д. Мелькать 
Поміліть — помшьшати 
Поменьше — трохи менше 
Померанець, рос. Сіїгиз аигапііит — поме- 

ранча, померанець 
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Померанцевий — помер,анчевий 
Померещнтьсн — примріятись, приверзтй- 

ся, вздрітися і д. Мерещиться 
Померзать, померзнуть — мерзнути, по¬ 

мерзнути, (багато або всі) — пови- 
мерзати 

Померзлий — померзлий ( 
Померкать, померкнуть — мерхнути, тьміти, 

померхнути, потьміти, потьмари¬ 
тися ' 

Помертвілий — помертвілий , 
Помертвіть — помертвіти, омертвіти, за¬ 

мерти 
Пометать — покидати, пошвиргати, д. По- 

бросать 
Пометаться — 1) покидатися, кинутися; 

2) пометушитися 
Пометь — 1) кал, послід, гівно, лайно, 

лайря(а)к, (козячий, овечий, заячий) 
— бібки, (кінський) — кінські кружал- 
кй, (коров’ячий) — корів’як, корівняк, 
(сухий товарячий! — кізяк, (птичий) — 
послід, (курячий) — курячкй, (миша¬ 
чий) — мишак, (гусениць на капусті) — 
попільнйця; 2) плід, пон.ос 

Помечтать — помарити, помріяти, д. Меч- 
тать 

Помигать — поблимати і д. Мигать 
Помиловать — поголубити і д. Миловать 
Помиловать — помилувати, змилуватися. — 

Помилуй Богь — боронь Боже, крий 
Боже, хай Бог боронить, мйлує! 

Помилованіе — помішування, дарування 
винй кому, ласка 

Помилосердовать — змилосердитися, зми¬ 
луватися , 

Помнмо — 1) д. Мимо; 2) без мене, окрім, 
опріч мене 

Поминальний — поминальний. — П. книж¬ 
ка—гра;и(а)отка, пом’янйк, пом’яни- 
чок, субітник 

Поминанії' — поминки, поминання, задушна 
служба; д. Поминки 

Поминать, поминуть — 1) згадувати, зга¬ 
дати, пам’ятати, пом’янути. — Не тімь 
будь поминуть — хай Бог простйть; 
2) поминати, пом’янути 

Поминать, помять — мняти, помняти, стоп¬ 
тати, вйтоптати 

Поминки — поминки, помини, задушна 
служба 

Поминутно — що хвилйни, раз-у-раз 
Поминь— 1) спомин, згадка. — И вь помину 

(и вь помині) не било — і не згаду¬ 
вали. — Легокь на помині — про 
вовка помовка, а вовк у кошарі. — 
И вь помині нІть — і сліду немає; 
2) помин і д. Поминки 

Помирать, помереть — помирати, померти, 
конати, сконати 

Помирволить — потурати 
Помирить, ся — помирити, ся, змирйти, 

погодйти, поєднати, ся 
Помнить, вспомнить — пам’ятати, спам’ята¬ 

ти, згадати. — Помнится, иомни- 
лось—пам’ятається, згадується, в па¬ 
м’ятку. —Не помншся — не пам’ятаю. — 
Дать себя помнить — в тямкй датись, 

в тямку датись. — Дать помнить — 
пам’яткового дати 

Помниться — здатися 
Помногу — багато, побагато 
Помножать, помножить, ся — помножати, 

помножити 
Помноженіе — помноження, розмноження 
Помотать, помочь — помагати, до(за, під)- 

помагати, пособляти, помогтй, до- 
(за, під)помогтй, пособйти, рятувати, 
зарадити. — Помочь себі—зарадитися 

Помои — помйї, вйполоски 
Помойникь, ца — помййниця 
Помойньїй — помййний 
Помокать, помокнуть—мокнути, вимокати, 

помокнути, вймокнути 
Помоклий — намоклий 
Помолачивать — помолочувати 
Помолвка— 1) змовини, заручини; 2) змо¬ 

ва, умова, умовка, угода 
Помолвливать, помолвить — 1) заручати, за¬ 

ручити, рушникй подавати. — Помол- 
влеиньїи — засватаний, заручений; 
2) змовлятися, умовлятися, єднати¬ 
ся, змовитися, умовитися, поєдна¬ 
тися, погодйтися 

Помолить, ся — помолйти, ся 
Помолодецки — по молодечому, по моло¬ 

децькому 
Помолодечествовать — помолодцювауи 
Помолодіть, посолодиться — помолодіти, 

відмолодіти, помолодішати, помо- 
лодш(ч)ати 

Помолодить — підмолодити 
Помолрдільїй — відмолоджений, помоло¬ 

ділий , 
Помоложавіть—.примолодіти, відмолодіти, 

ВІДМОЛОДН1ТИ 
Помолотить — помолотйти, змолотйти, об- 

молотйти, перемолотйти 
Помолоть — помолоти, змолоти 
Помолчать — помовчати , 
Помоль — 1) меління, мелення, поміл; 

2) млйво, мелево. — Плата за помоль 
— помольне, вймел, промел, (части¬ 
ною зерна) — розмір, мірчук 

Помонастьірски — по монастирському 
Помонашески — почернечи, по чернечому 
Поморгать — поморгати 
Поморець — поморянйн, поморець 
Поморить— 1) повиводити, попереводити, 

повигублювати; 2) проморйти 
Поморіе— помор’я, примор’я 
Поморозить — поморозити 
Поморосить—помрячйти, помигйчити, по- 

імжйти, приросити 
Поморскій — поморський, приморський 
Поморщить, ся — поморщити, зморщити, ся, 

побрйжитися, (про садовину) — по¬ 
морхнути 

Помостить, ся —помостйти, ся, (дошками) 
— вистелити, постелити, (камінем) 
— вйбуркувати 

Помость — поміст, помостка 
Помотать — покивати, помотати 
Помотаться — повештатися, потинятися, 

поблукати 
Помохнатіть — поволохатіти 
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Понабілить, ся — набілити, ся 
Понавезти — понавозити 
Понавести — понаводити 
Понависнуть — звиснути, нависнути, позви¬ 

сати, понависати 
Понаворовать —- понакрадати 
Понавострить — підгострити, нагострити 
Понаврать — набрехати, понабріхувати 
Понавьїкать, понавьїкнуть — понавикати, 

позвикати, попривчатися, попри¬ 
звичаюватися, звикнути, привчи¬ 
тися, призвичаїтися , 

Поііавідьіваться, понавідаться — одвідува- 
ти,,навідуватися, довідуватися, 
одвідати, навідати, ся , 

Понавірить — понав|ряти, розвірити, 
Понавісить — понавішувати, порозвішу¬ 

вати 1 І 
Понавістить— поодвідувати, понавідува- 

тися , 
Понавішать — понавішувати 
Понавязать, поиавязнуть — понав’язати, по¬ 

начіпляти 
Понагатить — понагачурати 
Понаглндіться — наглядітися, надивитися 
Понагнать — понаганяти, назганяти, пона- 

згбнювати, понагонити 
Понагнуть, ся — понагинати, понахиля¬ 

ти, ся 
Понаговорить — понаговорювати, понака- 

зувати 
Понагородить — пон,агор6жувати 
Понагоріть — нагоріти 
Понаготовить — понаготовлювати, понаста- 

чати, (страви) — понаварювати, по¬ 
напікати, (одежі) — понасправляти 

Понаграбить — нагарбати, понаграббвувати 
Понагромозднть— П понавертати, понаки¬ 

дати; 2) понабудовувати 
Понагрьізть — понагризати 
Понагріть — понагрівати, понатоплювати, 

понапалювати 
Понадавать —- понадавати, поназдавати 
Понадарить—понадаровувати, поназдарб- 

вувати 
Понадвигать, понадвинуть — посувати, 

насувати, підсувати, посунути 
Понадвязать — надплести і д. Надвязать 
Понадгрьізть — надгризти, понадгризати 
Понаддрать, ся — надідрати, наддерти, ся, 

понаддирати, ся 
Понадергать — понасмикати, повисмикува¬ 

ти, понадсмикати, надскубтй 
Понаджечь — надпалйти 
Понадобиться — знадобйтися, здатися, при¬ 

датися, стати у пригоді, пригодй- 
тисі|. — МнІ, нонадобились деньги — 
мені треба грошей. — Если понадо- 
бится — колй тр.еба буде. — Мні пона- 
добится — мені треба буде 

Понадоить — надоїти, нацяпати 
Понадоість — набрйднути 
Понадписать — понадписувати 
Понадрізать — понадрізувати 
Понадстроить — надбудувати 
Понадувать— 1) понадимати; 2) понамітати; 

3) пообманювати і т. д., д. Надувать 
Понаділать — понаробляти, повиробляти 

і д. Наділать 
Понаділить — понаділяти, пообділяти 
Попадіть — повдягати, поодягати і т. д., 

д. Надівать 
Понадіяться — покладатися, покладати 

надію і т. д., д. Надіяться 
Понажарить — понапікати 
Понажевать— понажбвувати, нажвакати 
Понажечь — понапалювати, повипалювати 
Поназвать, ся — понакликати, наскликати, 

понапрошувати, понапрошуватися, 
понабиватися 

Поназначать — 1) повизначати; 2) понаста- 
новлйти, попризначати 

Попатраться — награтися, нажартуватися 
Понакласть — понакладати , 
Понаклеить — понаклеювати, поналіплю¬ 

вати 
Понаклонить, ся — понадхиляти, надхилйти, 

посхиляти, ся, похилйти, ся, схи- 
лйтися, понахиляти 

Понаковать — понаховувати 
Понаковьірять — надколупати, надколуп- 

нути, вколупати, вколупнути 
Понакопать — понакопувати 
Понакопиться — назбирати,ся 
Понакормить — понагодовувати, понакбр- 

млювати 
Понакосить — понакбсювати 
Понакрасить — понакрашу(сю)вати 
Понакроить — понакраювати 
Понакренить, ся — нахилйти, схилйти, на¬ 

дати, ся (про судна) 
Понакрошить — понакрйшувати 
Понакрутить — понакручувати 
Понакупить — понакуповувати, понакупля¬ 

ти, понакуплювати 
Понакурить — понакурювати 
Поналадить — поналагожувати, поналажу- 

вати, понаправляти , 
Поналгать — набрехати, понабріхувати 
Поналетіть — поналітати 
Поналить — поналивати, понасипати 
Поналовить — поналовлювати 
Поналожить — понакладати 
Поналізть — поналазити 
Поналіпить — поналіплювати 
Понамазать — понамазувати, понамащу¬ 

вати 
Пономаревь — паламаревий 
Пономарскій — паламарський 
Пономарь, пономариха — паламарь, пала¬ 

марка, паламарйха 
Понаметать — понакидати, поскидати 
Понамокнуть — намокнути, набрякнути 
Понамолоть — понамелювати 
Понамолотить — понамолочувати 
Понамостить — понамощувати, понасти¬ 

лати 
Понамотать — понамртувати 
Понамінять — понамінювати , 
Понамітать —понамішувати, понамісю- 

вати 
Понамякнуть — нам(н)якнути, розм(н)як- 

нути 
Понанести — понаносити, позносити 
Понанизать — понанйзувати, повинйзувази 
Понанять — понаймати 
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Понанюхаться — нанюхатися, напахатися 
Понапечатать — понадруковувати 
Понапечь — понапікати 
Понапилить — понапйлювати 
Понаписать — понаписувати 
Понапиться — понапиватися 
Понапихать — понапихати 
Понапичкать — понапихати 
Понаплесть — понаплітати 
Поиаплодить, ся — понапложувати, понаро- 

жувати, ся 
Понапоить — понапоювати 
Понаползти — поналазити 
Понаполішть — посповняти, повиповняти 
Понапрасиу — дарма, дурно, даремне, на¬ 

даремне, задаром 
Понапросить — понапрошувати, понакли¬ 

кати 
Понапроситься— понапрохуватися, пона¬ 

биватися 
Понаирясть — понапрядати 
Понапрядать — понаховувати 
Понапутать — понаплутувати 
Понаїїьілить— понапорбшувати, понакурю¬ 

вати 
Понаработать — понаробляти 
Понарвать—понаривати, (грибів) — назби¬ 

рати, (льону, коноплі) — набрати, 
(маленьких гілочок) — начухрати 

Понарисовать — понамальовувати 
Понародить, ся — понарожувати, понаплб- 

жувати, ся, пороспложувати, ся 
Понаронять — порозгублювати 
Понарубить — понарубувати 
Понарьіть — понаривати, понакопувати 
Понарізать — понарізувати, понакраювати 
Понарядить — повбирати, повиряжати, по- 

■ вистроювати 
Понасадить — понасажувати 
Понасказать — понаказувати 
Понаскоблить—понашкрабувати, понаскр)- 

бати, понаскромажувати, понаті¬ 
сувати 

Понаскресть— понаскрібати, понашкрабу¬ 
вати 

Понаслать —- понасилати 
Понаслушатьсн — наслухатися 
Понасмотріться — надивитися, набачитися, 

поназдивлятися 
Понасмішить — попос(ь)мішйти 
Понасолить — понасолювати ( 
Понасорить — понатрушувати, понас(ь)мі- 

чувати 
Понасрьівать — назривати 
Понаставить — понаставляти 
Понастоять — понастбяти 
Понастричь — понастригати 
Понастрогать — понастругувати 
Понастроить — понабудрвувати 
ПонастрЬлять — понастрілювати, понаби¬ 

вати 
Понастряпать — понаготовляти, понаварю¬ 

вати, понапікати 
Понастьіть — нахолонути 
Понасунуть — понасувати 
Понасуслиться — понапиватися, насмокта¬ 

тися, нахлющитися 
Понасушить — понасушувати 

Понасчитать — поналічувати, понарахо¬ 
вувати, поначйслювати 

Понасипать — понасипати 
Понасьітить — понагодовувати 
Понасьітиться— понаїдатися, насйтитись 
ПонасЬсть — понасідати 
Понасіять — понасівати 
Понатаскать — понаносити, настягати, по- 

зволікати 
Понатапливать — понатоплювати, понапа¬ 

лювати 
Понатаять — понатоплюватися, натанути 
Понатеребить — понаривати, понасмикати, 

(льону, коноплі) —понабирати, (пір’я, 
волосся) — понадирати, понаскубати 

Понатереть, ся — понатирати, понамулю¬ 
вати , 

Понатесать, понатесьівать — понатісувати 
Понатечь — натікати 
Понатискать — понапихати, понапакбву- 

вати, понатовкмачувати 
Понаткать — наткати 
Понатопить — понапалювати 
Понаточить — пона(ви)гострювати 
Понатужиться — посилкуватися, напружити 

сйли, натягтйся, налягтй, напо- 
важитися ( 

Понатузить — надавати стусанів 
Понатикать — понатикати, настромляти, 

понастромлювати 
Понатянуть — понатягати, понапинати 
Понатішиться — натішитися до схочу 
Понаучиться — навчити, вйвчити,ся 
Понахватать — нахапати, понахбплювати 
Понахлебаться — насьорбатися, нахлепта- 

тися, надудлитися 
Понаходить—понаходити, познаходити, по- 

нашукувати 
Понаходиться — попоходйти, попотупати, 

пополазити , 
Понацідить — понаціжувати, понаточу¬ 

вати ( 
ПонацЬпнть — зачіпляти, поначіплювати, 

поприче(і)плювати 
Поначальнически — поначальницьки, як 

начальство, по начальницькому 
Поначальствовать — поначальникувати, 

постаршинувати, поверховодити 
Поначать — позапинати, попочинати, по- 

роспочинати 
Поначесть — налічйти, начйслйти, нара¬ 

хувати 
Поначинить — поначиняти, понабивати, 

понапихати 
Понашататься — попотинятися, попошван- 

дяти, поповештатися 
Понашелушить — поналускувати, налус¬ 

кати, поналузати 
Понашивать — носйти (інколи) 
Понашить — понашивати, (одежі) — на¬ 

справляти 
Понашпилить — попришпйлювати, попри¬ 

колювати , 
Понащепать — понаколювати, наскіпати 
Понащупать — поналапувати, понамацу¬ 

вати 
Понаіздить — виїздити, об’їздити (по 

трохи) 
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ПонаЬсться — понаїдатися І 
Понедільникь — понеділок, понедшочок. — 

Чистий понедільникь — жилавий, 
жильний понеділок, ^ильнйк 

Понедільничанье — понеділкування 
Понедільничать — понеділкувати 
Понедільничньїй — понеділковий 
ПонедІльиьій, но—потижневий, тижньовйй, 

що-тйжня, по-тйжню, через тйж- 
день 

ПонедІльщик, ца — тижневий, а, тижньо¬ 
вйй, ва 

Понемногу— потрохи, потрошки, помадо, 
помаленьку, поволі 

Понепріятельски — по ворожому, як ворог 
Понести— 1) понести; 2) вчинйти, зробити, 

сповнити, виконати; 3) стерпіти, 
вйтерпіти, перетерпіти. — Понести 
наказаніе — одбути кару 

Пони — муцик,куцак, куцан 
Понижать, понизить, ся — знйжувати, зни¬ 

зити, понижати, понйзити, ся, обнй- 
зити, осажувати, осадити, (голос) — 
спускати, спустйти, (ціну) — збива¬ 
ти, збавляти, збйти, збавити, (мо¬ 
рально) — принижати, принйзити, 
(про воду, опух) — опадати, спадати 

Пониже — трохи нйжче, трохи нйжчий 
Пониженіе — 1) понйження, знйжування; 

2) упад, упадок, (води, опуху) — 
спадання 

Понизать — понизати, понанйзувати 
Понизовий — низовйй 
Поникать, поникнуть— никнути, хилитися, 

похилятися, понйкнути, похилйтися, 
понурити голову, понуритися, по¬ 
хнюпитися 

Пониклий — понйкдий, похйлений, понурий 
Поннманіе — розуміння, (взаємне) — поро¬ 

зуміння , 
Поннмать, понять, ся— 1) розуміти, тямити, 

зрозуміти, розібрати, у(в)тймити, 
взяти в тямкії, у(в)торопати, рос- 
торопати, (де-що) — протямлйти, чов- 
пати, у(в)човпати, (з трудом) — 
дорозумуватися, добрати толку, 
(коли кажуть в жарт або глумливо) — 
роздлубати, розшолопати, розчу¬ 
хати, розчовпати, (глибоко) — збаг¬ 
нути, вбагнути, (взаємно) — порозу¬ 
мітися; 2) понімати, ся, понйтися, 
узятися водою, д. Покривать 

Понищенски — злиденно, як старець, поста¬ 
реному, по старчачому, пожебрацьки 

Понищенствовать — постарцювати, поже- 
брати 

Поновлять, поновить, ся — поновляти, від¬ 
новляти, понрвйти, відновити, ся 

Поновіть — поновіти, поновішати 
Поножевщина — різанйна 
Поноздреватіть — подірчавіти 
Поноравливать, поноровлять, поноровить — 

1) д. Поджидать; 2) потурати, попу¬ 
скати 

Поноситель, ница—обмовник, ця, осудник, 
ця, наругач, ка 

Поносительиьій — лихословний, мерзений. 

ганебний 
Поносить — ганити, ганьбйти, обмовляти, 

лихословити, бештати, шпетити 
Поносить, носить — поносйти, (про одежу) — 

приносйти 
Поносний — 1) д. Позорньїй; 2) д. Поноси- 

тельньїй; 3) поносний, проноуний 
Понось— понос, пронос, бігунка, бігавка, 

бігачка, біганка, дрйсля, (коли ще 
ріже в животі) — різачка. — Кров^вьій 
понось — пронос крівавий, червшка, 
крівавиця 

Поношеніе — ганьба, огуда, осуда, обмова, 
наруга, зневага, д. Позорь 

Поношенньїй — вйходжений, поношений 
Понравиться — полюбйтися, подобатися, 

у(в)подобатися, сподобатися, до 
вподоби прийтйсь, в око впасти, 
запасти, підійтй, підпасти під 
мйслі. — Онь ей понравился — вона 
його вподобала, він їй до вподоби 

Понтонний — понтонний, плавнйй (міст) 
Понтонь (воєн.) — понтон 
Понудительньш — примусовий, сйлуваний 
Понуждать, понудить—сіїлувати, неволити, 

примушувати, присйлувати, при¬ 
неволити, зневолити, примусити, 
змусити 

Понужденіе — сйлування, прймус 
Понукальщикь— нукач, понукач 
Понуканіе — поганяння 
Понукать — поганяти, підганяти, нукати, 

принукати, (коней) — нокати, ньока- 
ти, (волів) — гейкати 

Понура — понура, похнюпа, похнюпий, по¬ 
нурий 

Понуривать, понурить—нурити, понурувати, 
похиляти, схиляти, похнюпити, ся, 
похилйти,схилйти, понурити, ся 

Понурньїй, понурий — понурий, похнюпий 
Понутру — до вподоби, до сподоби, до сма¬ 

ку, під натуру 
Понині — і досі, досі, до сього часу 
Поньїрять — поринати, попуринати 
Поніжить, ся — попестити, поголубити, по¬ 

милувати, поніжити, ся 
Понімецки — по німецькому 
Понюхать — понюхати 
Поняньчить, ся — поняньчити, ся, попести¬ 

ти, побавити, ся 
Понятіе— 1)тйма, тям, стймок; 2) понйття, 

розуміння, думка, мисль 
Понитливость — тямучість 
Понятливьій — тямучий, тямущий, тямкий, 

ТЯМОВИТИЙ , 

Понятность — зрозумілість, йсність 
Понятньїй, но — зрозумший, ло, розумний, 

но, розбірний, но, втямки, йсний, 
но 

Понятой — понятий 
Пообанкрутиться — побанкрутуватися 
Пообвнснуть — пообвисати 
Пообворовать — пообкрадати 
Пообдарить — пообдаровувати 
Пообдумать — обдумати, обмислити, по¬ 

міркувати, розміркувати, помізку¬ 
вати, розважити, роскйнути голо¬ 
вою 
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Пообжиться — звикти, звикнути (до ново¬ 
го помешкання) 

Пообезоружить — пороззброювати 
Пообзавестися — пообзаводитися 
Пообкласть, ся — пообкладати, ся ( 
Пообклеить, ся — пообклеювати, пообліп¬ 

лювати, ся 
Пообкрасть — пообкрадати 
Пооблачить, ся — повбирати, поодягати, ся 
Пообліпить — пообліплювати 
Пообманьївать — пообдурювати, поошуку- 

вати ( , 
Пообнищальїй —збіднілий, з’убожший, з’у- 

божалий , , 
Пообншцать — збідніти, з’уббжіти, з’убб- 

житись 
Пообобрать — пооббирати , 
Пообогріться — зігрітися, нагрітися, обі¬ 

грітися 
Поободрать, ся — пообдирати, пообшарпу¬ 

вати, ся, (кору, тіло то-що) — пооо- 
шморгувати, д. Ободрать 

Пообождать — підождати, почекати, пові¬ 
вати, перетрівати і т. д., д. Обо- 
ждать 

Пообселить — позаселяти, поосажувати 
Пообсохнуть — обсохнути (трохи), присох¬ 

нути, притряхнути 
Пообтаять — пообтавати 
Пообшить — пообшивати, обшити 
Пообьіздить — виїздити, повиїзжати 
Пообідать — пообідати , 
Пообідніть — збідніти, прибідніти, з’убб¬ 

жіти 
Пообіщать — наобіцяти, приобіцяти, на- 

обіщати, ся, поманитися 
Поовдовіть — ПОВДОВІТИ ' 

Поовечьи — по овечому, як вівці 
Пооглодать — обгризти, пообгризати 
Пооглохнуть — поглухнути 
Поодаль — здаля, віддаля, віддалеки, од- 

далік, осторонь, (про будову) — на 
бдшнбі (трохи) 

Поодарить — пообдаровувати 
Поодиночку — пооднбму, поодіінцю, по¬ 

одинці, поєдйнці, поєдйнчо 
Пооднаждьі — по разу 
Поодіться — одягліся, (в)убратися, по¬ 

одягатися, повдягатися, повбира¬ 
тися 

Пооклевет^ть — оббрехати, обмовити, по¬ 
оббріхувати, пообмовляти 

Поокормить — пообгодовувати 
Пооиоздать — припізнитися, запізнитися, 

спізнитися (трохи) , 
Поопьянільїй — п януватий, сп’янілий, під¬ 

пилий ( 
Пооньяніть — сп’яніти, підпити 
Поораторски — як речник, як промовець, 

по ораторському 
Поорать — погаласувати, порепетувати, по- 

горланити 
Посвободить, ся — повизволяти, ся 
Поосиротіть — посиротіти 
Поострить — погострити, (косу мантачкою) 

— помантачити 
Поотвалить, ся — поодвалювати, ся 
Поотвезть— поод(від)вбзити 

Поотвести — (від)одвестй, поод(від)вбдити 
Поотворять -— поод(від)чиняти, порозчи¬ 

няти 
Поотвьїкнуть — (від)одвйкнути потрохи 
Поотвязать — (від)одв’язати, по(від)одв’язу- 

вати 
Поотгресть — понадгрібати 
Поотдохнуть — спочйти трохи відпочйти 
Поотділать — обробйти, пообробляти 
Поотколотить — одбйти, повід(од)бивати 
Пооткупорить — повідтикати 
Пооткрьівать— поодкривати, поодчиняти, 

(роти)— пороздявляти 
Поотлежать — відлежати, повідлежувати 
Поотліпить, ся — одліпйти, поодліплюва- 

ти, ся 
Поотнимать — повід(од)німати, повід(од)ій- 

мати, поодбирати, повіднімати 
Поотобрать, ся — відібрати, повідбирати, ся 
Поотмокнуть, ся — повід(од)микати, пороз- 

микати, поодпирати, повідмикати, ся 
Пооторвать, ся — повід(од)ривати, повід(од)- 

дирати, ся 
Поотрізать — повідрізувати, повтинати 
Поотпереть, ся — одперти, одімкнути (по 

мало); поодпирати, пороспирати, 
поодмикати, повідпирати, ся 

Поотработать — обробйти (де-кільки або 
помало) 

Поотработаться— пооброблятися, (про косо¬ 
вицю) — пообкосюватися, (про оран¬ 
ку) — пооб’орюватися 

Поотрезвиться — вйтверезитися (трохи) 
Поотрьівать — поод(від)ривати, (гілки, ли¬ 

стя) — пообчухрувати, позчахувати, 
позчухрувати 

Поотстать — од(від)стати, од(від)бйтися 
(трохи) 

Пооттягать — поодтягати, поодсужувати 
Поотучить, ся — од’учйти, ся (по трохи) 
Поотцовски — по батьківськії, як батько 
Поохотиться — пополювати, проколювати 
Пооц’Ьнить — поцінувати, пооцінювати 
Поочаровьівать — позчаровувати, почару¬ 

вати ( 
Поочередно — по черзі, почередно, поче- 

режно, під чергу, чергою 
Поочередньїй — черговйй, почережний 
Поощреніе — заохота, заохочення, заохочу¬ 

вання, під’охбта 
Поощритель, ница — заохотник, ниця 
Поощрительньїй — заохочуючий, під’охо- 

чуючий 
Пооіцрять, иоощрить, ся — заохочувати, ся, 

під’охочувати, ся, підбивати, дода¬ 
вати духу, охоти, будйти, заохоти¬ 
ти, ся, під’охотити, ся, збудйти, до¬ 
дати духу, охоти, підбйти 

Поширеними — заохочений 
Попадать, попасть — попадати, попасти, 

потрапляти, потрапити, ся, натра¬ 
пити, у(в)трапити. — Попадать, но- 
пасть вь ціль — влучати, (в^ці- 
ляти, поцілювати, (в)у^рапляти, 
потрапляти, влучити, вцілити, по¬ 
цілити, втрапити, потрапити. — 
Мітиль вь сокола, а попаль вь 
ворону — лучив ворону, а влучив ко- 
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рову. — Какь ни попало — аби-як, як- 
небудь, як попало. — Попали на мі¬ 
сті преступленія — піймали на гаря¬ 
чому вчинку, на шкоді. — Попасть на 
встрічу — здибатися, спіткатися і 
т. д., д. Встрі/гиться. — Попасть 
впросакь — влізти в болото, у дурні 
пошитися, облизня піймати, вхопи¬ 
ти шилом патоки. — Попасть вь непрі- 
ятность — вклепатися, (в)улбпатися 

Попадаться, поласться— 1) попадатися, по¬ 
пастися. — Попадаться на глаза — на¬ 
вертатися на очі. — Попастися во лжи 
— вбрехатися, пробрехатися. — П. вь 
кражі — прокрастися; 2) траплйтися, 
лучатися, трапитися, лучйріся; 3) зустрі¬ 
чатися, здибатися, зустрітися, здиба¬ 
тися, спіткатися 

Попадать — попада,ти, покотитися 
Попадьинь — попадш, паніматчин, матуш- 

чин 
Попадья — попадя, пані-матка, матушка 
Попаивать — поїти, напувати 
Попакостить — попаскудити і т. д., д. Па¬ 

костить 
Попалзьівать — лазити (потрохи) 
Понарьівать, попороть — роспорювати, по- 

роспорювати 
Попасти — попасти 
Попастьірски — як пастирь, по пастир¬ 

ському 
Попарно — парами 
Попархивать— перелітати, перепурхувати 
Попахивать, попахать—поорювати, поора¬ 

ти, попоорати 
Попахивать — Ґ) пахнути, тхнути, пахтіти, 

душити, нести, смердіти (не дуже); 
2) повівати, подихати 

Попачкать — покаляти і т. д., д. Пачкать 
Поненньїй, но — од пня 
Поперебить, ся — поперебивати, ся 
Попереболтать, ся — поперебовтувати, по- 

переколочувати, ся 
Поперебрасьівать, поперебросать — попере¬ 

кидати 
Поперевезти, ся — поперевозити, ся 
Поперевести, ся — поперевожувати, попере¬ 

водити; повиводити, повибавлйти, ся 
Поперевязать, ся — поперев’язувати, ся 
Попереворачивать—поперевертати, попере¬ 

кидати 
Попередать — попередавати 
Попереділать — поперероблювати 
Поперековать — поперековувати, позакову¬ 

вати 
Попереколотить — поперебивати, повиби¬ 

вати 
Поперекь — 1) (у)впоперек, поперек; 2) на¬ 

перекір 
Поперемьіть — поперемивати 
Поперемінний, но — деремінний, на пере¬ 

міну, навперемінку, один за одним, 
вперемішку 

Поперепугать, ся — поперелякувати, ся 
Поперерізать— 1) поперерізувати, попере¬ 

тинати; 2) повирізувати 
Понереть — поперти, наперти, 
Поперечеркивать — поперече(і)ркувати 

Поперечина — поперечка 
Поперечникь—1) поперечник, прогін, про¬ 

літ; 2) шир, широта. — Вь попереч- 
никі —- у шир, завширшки 

Поперечний, но — поперечний, но, впопе¬ 
рек, упоперек, в прогін, на проліт. — 
Поперечная полоска (в тканині) — пе¬ 
ретика. — П. нитки (в полотні) — пі¬ 
ткання 

Поперхнуться — попирхнутися, (питтям) — 
захлиснутися, похлинатися 

Попечалиться — посумувати, пожуритися, 
потужити 

Попечатать—подрукувауи, позапечатувати 
Попечеиіе —дбання, опікування, пе(і)клу- 

вання, догляд турбота, старунок. — 
Попечеиіе имІть — пе(і)клуватися, 
дбати, турбуватися, упадати (коло 
кого) і д. Заботиться 

Попечитель, ница — дбальник,,ця, піклу¬ 
вальник, ця, куратор, кукібниця 

Попечительний — дбайливий, клопотлйвий 
і т. д., д. Заботливьій; дбальн;іцький 

Попечительство — опікування, опіка 
Попечнтельствовать — опікуватись, дбати, 

піклуватись 
Попечь, ся — попекти, ся 
Попечься, почешися — подбати, попіклува¬ 

тися, поклопотати, потурбуватися 
і т. д., д. Позаботиться 

Попивать — попивати, напиватися , 
Попиликать— 1) поцигикати; 2) попіпікати 
Попилить — попиляти, попилйти 
Попираніе — топтання 
Попирать, попрать, ся — топтати, потопта¬ 

ти, стоптати 
Попировать — побенкетувати, погуляти, по- 

балювати 
Пописьівать — пописувати, писати 
Попихивать, попихать, попхнуть—попихати, 

підпихати, попхнути, підіпхнути 
Поплавать — поплавати, поплйвати 
Поплавнть — потопйти 
Поплавокь — поплавець, (дерев’яний у не¬ 

водів)— галаган 
Поплакать—поплакати, поголосйти, порю¬ 

мати, порюмсати 
Поплатить, ся — 1) позаплачувати, пови¬ 

плачувати, оплатйтися, приплатй- 
тися; 2) полатати, позалатувати 

Поплевать — поплювати, (крізь зуби) — по- 
чвйркати 

Поплевьівать — спльовувати 
Поплескать, ся — поплескати, похлюпа¬ 

ти, ся 
Поплести — поплестй 
Поплестись—поплентатися, почвалати, по¬ 

тягліся, повіятися, попхатися, по¬ 
чалапати, почелепати, потьбпатися, 
потеліпатися, пошкандибати, подй- 
бати 

Поплечье — уставка 
Поплотничать— помайструвати, потеслю¬ 

вати 4 
Поплотніть — поміцнішати, подужчати, по¬ 

гладшати 
Поплутать — поблукати, поплутатися 
Поплутовать — пошахрувати 
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ПоіІЛЬГГЬ ПОПЛИВТИ, ПОПЛИСТИ, ПОПЛИВСТЙ, 

поплинути 
Попліиить — в полон, в неволю, у бран, 

забрати, полонити 
ПоплІшивї,ть— полисіти, пошолудйвіти 
Поплясать — потанцювати 
Поплясь — танцювання 
Попонна — попівна, (дочка попаді удови) — 

попадянка 
Поновичь — попович, попенко, (мале) — по- 

пеня, (син попаді удови) — попаден- 
ко, попадчу^ , 

Поповскій — попівський, попів 
Поновство — попівство 
Попойка — напійка, гульня, (після хрестин) 

— похрестили, (після храмового 
празника) — похрамини, попразен, 
(після змовин) — свачини 

Пополамь — пополовйні, наспіл, навпіл, пів- 
на-пів. — Чурь пополамь! — цур на- 
двох! 

Пополдничать — пополуднувати 
Поползать — полазити 
Поползень— 1) повзун, лазнюк, підшкорйш- 

ник; 2) пролаза, проноза, пройда; 
3) пт. 5іиа Еигореа, 5егіЬіа Гашіїіа- 
гі5 — ковалик, ковальчик, дереволаз 

Поползновеніе — схйльність, потяг, хіть (до 
чого поганого) , 

Поползти, поползть — полізти, поплазувати, 
порачкувати 

Пополиеиіе — поповнення, сповнення 
Пополнять, пополнить, ся—поповняти, спов¬ 

няти, виповняти, ся, повнішати, по¬ 
повнити, ся І , 

ПополнЬть — поповніти, поповнішати, по¬ 
гладшати 

Пополоскать, ся — пополоскати, відполоска¬ 
ти, ся 

Пополоть — пополоуи , 
Пополугодио — піврічно, по-пів-року 
Пополуднії — після півдня, після полудня 
Попользовать, ся — полічйти, погоїти, ся; 

2) покорйстуватися, поживитися, 
пожиткувати 

Попомнить—згадати, спам’ятати, поминати. 
— Не попомни зла — не згадуй, не 
поминай лйхом 

Попонний — дерговйй 
Попона — попона,капа, дерга 
Попороть — попороти , 
Понортить, ся — попсувати, понівечити, 

Споганити, ся, пошкодити, ся, (про 
їстовне) — цоснядіти, (багато або 
все) — перенівечити, позводити 

Попортняжить — поправцювати 
Попостить, ся — попостити, ся, прпіснйти, ся, 

(в понеділки),— попонеділкувати 
Попотіть — попотіти, попріти 
Попотчевать — попошту вати, (трунками) — 

почастувати 
Поправка — поправа, поправка, лагоження, 

(в паперах) — підмітк^і 
Поправденіе—поправа, поліпшування, по¬ 

ліпшення 
Поправлять, поправить, ся — 1) справляти, 

поправляти, лагодити, справити, 
полагодити, налагодити, налашту¬ 

вати, (трохи) — підправляти, підпра¬ 
вити. —Поправить свои обстоятельства, 
поправиться вь средствахь — підмог- 
тйся, призаможніти. — Поправиться 
посль оолізни — одужати, видужати, 
вйчуняти; 2) виправляти, справляти, 
направляти, випрямляти, вйправи- 
ти, ся 

Попраздничать — попразникувати, по- 
с(ь)в’яткувати 

Попразднество— попразен, подразник, од¬ 
даний празника, ірпразничча 

Попрежнему — як давніше, по давньому 
Попреканіе — докори, нарікання 
Попрекать, попрекиуть — корити, дорікати, 

докоряти, попріуати, вимовляти, 
випікати очі, цьвікати у вічі, дорік¬ 
нути, попрікнути,, кинути докір 

Попрекь — докір, допрік, догана, нападь, 
нападок, нападня, впомйнок, випі¬ 
кання 

Попрепятствовать — стати на перешкоді, 
перешкодити, стати на заваді 

Поприбавить — додати трохи, прибрехати 
Попривередпичать—повередувати, покоме- 

зйтися, похимерувати, похиморо- 
дити 

Попривьїкать, попріївьїкнуть — позвикати, 
попривикати, обговтатися, пообгбв- 
татися, оговтатися, звикнути 

Попривязать — поприв’язувати 
Попригнать — поприганяти, позаганяти 
Попридвинуть — поприсувати 
Поприжигать — поприпікати 
Поприклеить — поприклеювати 
Попримаиить — поприманювати, поприна- 

жувати 
Поприпомнить — понагадувати, позгаду¬ 

вати 
Попритворять — попричиняти, позачиняти 
Попричесать — попричісувати, позачісу¬ 

вати 
Поприще— 1) д. Арена; 2) поле, поприще, 

стан, шлях. — П. литературнои дЬя- 
тельности — літературне поле. — П. 
военное — військовйй стан, вій¬ 
ськова служба — П. жизіні — вік 

Попріискать — пришукати, попришукувати 
ПопріобрЬсть — понабувати, понадбати 
Попріятельски — попрйятельськи, як прйя- 

тель 
Попробовать — спробувати, попробувати, 

(на смак) — покуштувати, скуштува¬ 
ти, посмакувати 

Попросити, ся — попрохати, ся, попросити, 
ся, (благаючи) —- доблагати, (набри¬ 
даючи) —поканючити.—Попросить до¬ 
зволеній — спитатися, попросити до¬ 
зволу. — П. извинеиія — перепросйти. 
— Попросиге ко мні—запросіть до мене 

Попросту — просто, попросту 
Попрошайка — прошак, лабза, лабзюк, жеб¬ 

рак 
Попрошайничать — старцювати, лабзюкати, 

циганити, канючити, жебрати 
Попрошайство — жебрачення, жебри 
Попрощаться — попрощатися, попростйтися 
Попрьігивать, попрьігать — плйгати, стри- 
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бати, підплигувати, підстрибувати, 
підскакувати, вистрибувати, попли¬ 
гати, пострибати, поскакати 

Попрьігунь, нопрьігунья — скакун, скаку¬ 
нець, скакуха, скакелюха, стрибач, 
стрибун, стрибунець, брикун, бри- 
кунець, брикуха 

Поприскать, ся — побризкати, поприскати, 
покропити, ся 

Понрьіскивать, ся — побрйзку вати, покрбп- 
лювати, ся, (про дощ) — накрапати 

Попрівать, попріть — пріти, випрівати, 
попріти, випріти 

Попрямить — випростувати 
Попрятать, ся — поховати, ся, сховати, ся 
Поптичьи — поптйчому, як птйця, попташи- 

ному 
Попугай — папуга. Рзіиасиз 
Попугаичій — папужин, папужний 
Попутать, ся — полякати, ся, пополохати, 

ся, налякати, ся 
Попудно — пудами, на пудй 
Попудрить — попудрили 
Попури (муз.) — попурі, збиранйна 
Попускать, попустить — попускати, допуска¬ 

ти, припускати, не забороняти, поту¬ 
рати, попустйти 

Попустому, попусту — подурнбму, дарма, 
даремно, надурно, дурно, задаром, 
марно 

Попутать — поплутати 
Попутешествовать — помандрувати 
Попутний — 1) подорожній; 2) погідний, 

ходовйй 
Попутчикь, ца — попутчик, ця, товариш у 

дорозі 
Попущеніе — попуст, попуск, дбпуст 
Поїть—піп, пан-отець, батюшка, (здр.)—по¬ 

пик, пбпонько 
Попьілать —(попалати, (з шумом) — попа¬ 

лахкотіти 
Попьілить — попилйти, покурйти, попоро- 

шйти 
Попитать, ся — попробувати, спробувати, 

сікнутися , 
Попьітка — спроба, замір 
Попьіхь—поспіх.—Впопьгхахь—з поспіхом, 

поспішаючи, хапаючись, похапцем, 
напбхапці, кваплячись, закапавшись 

Повівать — с(ь)пірати, пос(ь)рівувати 
Попітушьи — попівнячи, як півень 
Попіть — пос(ь)півати 
Попялить — пороспинати, понапинати 
Попятить, ся — 1) посунути, ся назад; по¬ 

задкувати, порачкувати; 2) одступй- 
тися (чого), одріктйся, зріктйся, од- 
могтися, одцуратися 

Попятнать — поплямйти 
Попятньїй, у виразі: на попятной дворь — 

назад, навспак 
Пора — 1) пора, час, годйна. — Сь какихь 

норь, сь тіхь порь какь — відколи. 
— Сь зтой порьі — з сього часу, відте¬ 
пер. — Сь тіхь порь, сь той пори — з 
того часу. — Сь давність порь—здавна, 
з давнього часу. —До сихь порь—до¬ 
сі, до сього часу. — До т'Ьхь порь пока — 
доти, поки, поти. — До которьіхь 

порь—доки, до якого часу. —До порьі 
до времени — до якогось часу. — Сь 
которьіхь порь — відколи, з якого 
часу. — Порою — йнколи, йноді, ча¬ 
сом, часами; 2) пора, час 

Пора, (частіше му.) порьі — шпара, шпари, 
прбдухи, дірочка, (від слова шпара, 
певне, йде слово) — зашпари 

Пораболіпствовать— поплазувати(перед 
ким) 

Поработать — поробйти, попрацювати 
Поработитель, ница — уярмйтель, -ка 
Порабоїцать, ноработить — заневблювати, 

уярмлювати, заневблити, уярмйти 
Порабощеніе— 1) заневблювання, уярмлю¬ 

вання; 2) неволя, підданство, зане- 
вбленн,я , , 

Поравну — рівно, порівну, нарівно, на рівні 
частйни 

Поравнять, ся — 1) порівняти, зрівняти, ся; 
2) прирівняти, ся 

Порадовать, ся — порадувати, зрадувати, 
ся, (в)урадувати, ся, зве^елйти, ся, 
потішити, порадіти, зрадіти 

Порадіть—поклопотати, подбати, постара¬ 
тися, попильнувати. — П. кому — по¬ 
клопотати за кого 

Поражать, поразить, ся — 1) д. Побіждать; 
2) вражати, вразйти, здивувати, ся; 
3) (в)ударяти, (в)уражати, (в)уда- 
рити, вразйти 

Пораженіе— Г) поразка, розбиття. — Нанести 
поражеше непріятелю — побйти воро¬ 
га; 2) (мед.) АГГесІіо — ураза, уразка 

Пораждать, породить— родйти, породйти 
Поразбогатьть — забагатіти, забагатшати, 

розжйтися, призаможніти 
Поразоойничать— похарцизувати, пороз- 

бійникувати , 
Поразбойничьи — порозбійницьки, по роз¬ 

бишацькому, похарцйзьки, як роз¬ 
бійник 

Поразболтауь— 1) порозбовтувати; 2) по¬ 
розбріхувати, пороздзвошовати 

Поразбранить — розлаяти, перелаяти 
Поразбросать, ся — порозкидати, ся 
Поразбр ьізгать, ся — пррозбрйзькувати, ся 
Поразбьжаться — розбігтися, порозбігатися 
Поразведриться — розгодйнитися, вйпого- 

дитись 
Поразвлечь, ся — ррзважити, ся 
Поразвідать — довідатися (помало) 
Поразвісить — розважили, порозважувати 
Поразвішать — порозвішувати 
Поразвизать, ся—порозв’язувати, пороз’язу- 

вати, ся 
Поразгнать — порозгонити 
Поразглядіть — розглядіти, роздивйтися 

(потрохи) 
Поразгнуть, ся — розігнути, порозтинати, ся 
Поразговориться-^ розбалакатися (по ма¬ 

ло) 
Поразграбить — пограбувати , 
Пораздать — пороздавати, (набір) — розві- 

рити 
Пораздавить —- пороздавлювати, порозча¬ 

влювати 
Пораздарить — пороздарбвувати 
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Пораздвинуть, ся — порозсувати, порозсо¬ 
вувати, ся 

Пораздумать, ся — 1) поміркувати, ся, поду¬ 
мати, погадати, помізкувати, поме¬ 
тикувати; 2)роздумати, ся(помадо) 

ПораздЬвать, ся — пороздягати, порозбира¬ 
ти, ся 

Поразжечь, ся — роспалйти, роспектй, ся 
(помадо) 

Поразитель — погромник, переможець 
Поразительньїй, но — вражаючий, чудовий, 

во, дивний, дивоглядний, но, на 
диво, на прочуд 

Поразлакомить, ся — розласити, розласу- 
вати, ся (потрохи) 

ПоразлетЬться — порозлітатися 
Поразлечься — розлягтися, порозлягатися 
Поразлить, ся — порозливати, ся 
Поразложить, ся — пороскладати, ся 
Поразмежевать, ся — порозмежбвувати, ся 
Поразмотать, ся — порозмотувати, ся 
Поразмять, ся — розімнятися, порозминати 
Поразойтись — порозходитись 
Поразорвать, ся — розірвати, розідрати, 

розшматувати, розпарпати, роспа- 
нахати, порозривати, пороздирати, 
порозшарпати, ся 

Поразослать, ся — порозсилати, ся 
Поразронять, ся — розгубити, порозгублю¬ 

вати, ся 
Поразсадить — розсадити, порозсажувати 
Поразсказать — росказати, поросказувати 
ПоразсмотрЬть, ся — розглядіти, роздиви¬ 

тися (помадо) 
Поразставить — розставити, розстановити, 

порозставляти, порозстановляди 
ПоразсЬдлать, ся — розсідлати, порозсідлу¬ 

вати, ся , 
ПоразсЬсть, ся — розсістися, порозсіда¬ 

тися 
Поразузнать — рйзнати, розізнати, вивіда¬ 

ти, повивідувати, повизнавати, по- 
роспйтуватн 

Поразшатать — розхитати, розгойдати 
Поразшевелить — розворушити (трохи) 
ПоразьЬхаться — роз’їхатися, пороз’їзжа- 

тися 
Поранить — поранити 
Пораскидать, пораскинуть, ся — роскйдати, 

роскйнути, пороскидати, ся 
Пораскласть, ся — пороскладати, ся 
Порасклеить, ся — поросклеювати, ся 
Порасковать, ся — роскувати, ся 
Порасковьірять, ся—росколупати, ся (трохи) 
Пораскормить, ся — розгодувати, ся 
Пораскопать — пороскбпувати 
Пораскрасть — пороскрадати 
Пораскрошить — роскришйти 
Пораскупить — роскупити, пороскуплюва- 

ти, пороскуповувати 
Пораспилить — роспилйти, пороспйлювати 
Пораспить, ся — вйпити, роспйти, ся, пови¬ 

пивати 
Пораспихать — пороспихати 
Порасплодить — порозводити, поросплбжу- 

вати 
Порасползтися — порозлазитися 
Пораспороть, ся — пороспорювати, ся, попо¬ 

роти, ся 
Пораспродать, ся — роспрбдати, вйпродати, 

попродати, попродавати, повипро- 
дувати, пороспродувати, ся 

Пораспросить —роспитати, вйпитати, пере¬ 
питати, допитатися 

Пораспрячься — роспрягтйся 
Пораспугать — росполбхати 
Пораспустить — пороспускати 
Пораспутать — росплутати 
Пораспухнуть — роспухнути (трохи) 
Порастаскать — поростаскувати, порозно¬ 

сити 
Порастворить, ся — розчинйти, ся, роспу- 

стйти,ся 
Порастерять — порозгублювати 
ПорасголстЬть — погладшати 
Порасточить — помарнувати, процйндрити 
Порастревожнть, ся — ростурбувати, потур¬ 

бувати, стурбувати, ся 
Порастьїкать— понатикати, понастромлю¬ 

вати 
Порасхитить — роскрасти, пороскрадати 
Порасходиться — розійтйся, розходйтися 
Порасхолодить — розхолодйти 
Порасчистить — порозчищати, розчйстити 

(трохи) 
Порасшатать — розхитати (трохи) 
Порвать, ся — порвати, ся, подерти, ся, по¬ 

шарпати, (на шматки) — пошмату¬ 
вати, пошматкувати, пошматати, 
(вздовж) — роспанахати, попанаха- 
ти, (багато) — перешарпати, пере¬ 
шматувати, сі| 

Поребяцескн — по-дітськи, по-дитйнячи, як 
діти, по-дитячому 

Поребячиться — подитйнитись, удавати 
дитйну 

Поревновать — позаздростити (на кого, н^ 
що); подбати, поревнувати унаслі- 
дувати (кому що) 

ПоревЬть — поревтй 
Порей, рос. АИіиш Роггиш Ь. — пора, прас, 

праж 
Порекомендовать — порекомендувати 
ПоржавЬть — поржавіти, поиржавіти 
Порисовать — помалювати 
Порисоваться — похизуватися, похвасува- 

ти, похвидлювати 
Пористость — діркуватість 
Пористьій — діркуватий, сйтовий 
Порицаніе — догана, нагана, гудіння, осуда 
Порицатель, ница — огудник, огудниця, 

огудич, розгудець, гудій, ка 
Порицать — гудити, ганити, ганьбйти, 

ганьбувати 
Порка — хлост, хлоста , 
Порогь — 1) поріг, (здр.)—поріжок (в будові, 

в греблі,,в млині), (в сінях) — сінеш- 
нии поріг; 2) пороги (стяга камін¬ 
ня через річку), забора (стяга ка¬ 
міння до половини річки або й 
дальше, але з проходом), (виступ на 
порогах) — лава, (тихе місце на 
порогах) — одміть , 

Порода — плід, порода, породіння, рід, 
(зневажливо) — кодло 

Породистий — породистий, расйстий, до- 
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Порхать, порхнуть — пурхати, пурхнути 
Порхь! — пурх! 
Порція — пай, пайбі^, пайка, порція 
Порціонний — порційний 
Порча — 1) псування, нівечення, шкода, по- 

псування, поруха; 2) чари, уроки 
Порченньїй — 1) зо(і)прбвании, збавлений, 

попсований, знівечений, понівече¬ 
ний, спаскужений; 2) причинний, 
з’урочений 

Поршень — валок, шпиндель 
Поривать, ся — рвати, ся, поривати, ся, 

сікатися 
Порьшистость — рвучість 
Порьівистьій — рвучкий, рвачкйй, нагаль¬ 

ний, бурхливий 
Порьівь — поривання, запал, (вітру) — бур¬ 

хання 
Порьігать — поблювати, поригати 
Поридать — поридати, поголосити 
Порижіть — порудіти 
Порижілий — прруділий 
Порьіскать — побігати, погасати, поганяти, 

пошвендяти 
Порить, ся — порііти, покопати, ся 
Порьічать — погарчати 
Порьіхліть — статр сипкйр, пухким ( 
Порідіть — пррідіти, порідшати, поріді¬ 

шати, зріднути, , 
Порізать, ся — порізати, (в)урізати, ся, 

покраяти, покришити, пошматувати 
побатувати 

Порізвиться — попустувати, пожирувати, 
побасуврти 

Порізь — порізане,(місце), ураза, (в)уразка 
Порічний — надрічний 
Порічье — надрічна 
Порішить — покласти, наважитися 
Порябіть — порябіти 
Порядкрмь— 1) в порядку, по порядку, як 

слід, по ряду; 2) добре, доволі, до¬ 
сить, чимало 

Порядковий (грам.) — порядковий 
Порядокь — порядок, лад, роспорядок. — 

Вь порядкі веріей — як водиться, як 
годиться, як слід, як звичайно. — При- 
веденіе вь порядокь — порядкування. 
— Привести вь порядокь—^упорядку¬ 
вати, (в)улагодити, (в)уладити, улад¬ 
нати, припорядйти, ушикувати. — 
П. вь боевой порядокь — ушикувати 

Порядочно — дорить, доволі, чимало; доб¬ 
ряче, не згірше 

Порядочньїй —порядний, питній, путящий, 
годящий, добрячий, не зпрший; 
чималий 

Порядочность — порядність 
Посадить, ся — 1) посадити, посадовити, ся, 

посісти; 2) посажати, посадити, від¬ 
садити, засадити. — Посадить пуго- 
вицьі — пришити Гудзики 

Посадка — сажання, саження 
Посадникь, ца — посадник, ця 
Посадскій — містечковий 
Посадь — містечко , 
Посаженно — сажнями, на сажні, з сажня 
Посаженний, ное — сажньбвйй, сажньбве 
Посаженний отець, п. мать — посаджений 

батько, весільний, шлюбний батько, 
посаджена мати, весільна, шлюбна 
мати. — Бьіть посаженьїмь, ною — 
батькувати, матерувати, за батька, за 
матір бути 

Посаливать, посолить — солйти, досолю¬ 
вати, посолйти 

Посаливать, посалить — салити, висалю¬ 
вати, ялозити, насалити, наяло¬ 
зити 

Посаножничать — пошевцювати 
Посбить — позбивати, збйти 
Посбросать — поскидати 
Посбьіть — збути, позбувати 
Посварить, ся — наварйти, понаварювати, 

зварйти, ся 
Посватать, ся — посватати, ся, вйсватати, 

засватати 
Посвезти — позвбзитр , 
Посверлить — повертіти, попровірчувати 
Посвести, посвесть — звестй, позводити 
Посвински — по свинячому, як(свиня 
Посвидітельствовать — пос(ь)відчйти, по- 

с(ь)відкувати, пос(ь)відувати, у кнй- 
ги завести , 

Посвидітельствованіе — пос(ь)вщчення 
Посвиріпствовать — прлютувати 
Посвистать — посвистіти 
Посвисть — свист, вйсвист, посвист 
Посвистьівать — висвйстувати 
Посвить— звйти, змотати, сплестй, позви¬ 

вати, позмотувати, посплітати 
Посвоевольничать — посваволити 
Посвойски — по свойому, понаськи, по- 

наському 
Посвоиться — посвоїтися 
Посволочь — стягтй, постягати 
Посворотить — звернути (трохи) 
Посворачивать — позгортати, позвивати 
Посвьїкнуться — звйкнууи до чого (помало) 
Посвіжіть — пос(ь)віжіти 
Посвітить — пос(ь)вітйти, прис(ь)вітйти 
Посвітлить — вйяснити, , 
Посвітліть — рос(ь)вітліти, пос(ь)вітліша- 

ти, поясніти, (на дворі) — вйяснитися, 
обвйдніти, ос(ь)вінути, (про волося) 
— порусявіти, побілявіти ' 

Посвічивать — с(ь)вітйти, вис(ь)вічувати, 
вилйскувати 

Посвязать, ся — позв’язувати, пов’язати 
Посвящать, посвятить, ся — П пос(ь)в’ящати, 

вис(ь)в’ячувати, пос(ь)в’ятйти, вй- 
с(ь)в ятити; 2) призначати, при- 
с(ь)вячувати, призначити, віддати, 
прис(ь)вятйти 

Посвяіценіе— 1) пос(ь)в’ячення, пос(ь)в’я- 
щення, висіьів яч(щ)ення; 2) пос(ь)- 
в’ята, прис(ь)в’ята 

Посглазить — з’урбчити, наврочити 
Посгнить— погнити, потрухнути, позгни¬ 

вати 
Посгноить — погноїти 
Посгрести — позгрібати, позгортати, по- 

згромажувати 
Посдвннуть, ся — позсувати, ся 
Поздирать — поздирати, пообшмульгувати, 

пошмугляти, пообшмбргувати 
Поселенець — поселенець, осельник, (пер- 
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ший) — ощадний 
Поселокь — посілок, сільце, хутір, виселок 
Поселеніе— 1) оселя, селитьба, поселення; 

2) заслання, , 
Посельски — по сшьськй, по сільському, як 

в селах 
Поселянинь, поселянка — селянин, селюк, 

селянка, селючка 
Поселянскій — селянський 
Поселять, поселить, ся — селити, ся, оса- 

жувати, оселити, ся, по<;елйти, ся, 
обселйти, осадити, ся, осісти 

Посемейно — родинами ( 
Посердиться — посердитися, погніватися 
Посеребрить, ся — посрібнйти, вйсрібнити, 

посрібрітися , 
Посеребреніе — посріблення 
Посжигать — попалйти, поспалювати 
Посивіть — посйвіти 
Посиділки — вечернйці, (рано удос(ь)віта) — 

дос(ь)вітки, (у день) — оденки, (на 
короткий час) — посиденьки, (хата, 
де збираються на дос(ь)вітки) — 
дос(ь)вітчана хата 

Посидіть — посйдіти 
Посизіть — посйзіти 
Посильний, но — можлйвий, по сйлі, під 

сйлу, як посйлля, ПО ЗМОЗІ 
Посильніть — подужчати 
Посинить, ся — посинйти, вйсинити, ся 
Посиніть — посйніти і 

Посиротски — як сйроти, по сирітському 
Поскабливать — пошкрібувати 
Поскакать — поскакати, пострибати 
Поскитаться — поблукати, потинйтися 
Поскласть — поскладати 
Посклеить, ся — склеїти, посклеювати, ся 
Поскоблить — пошкрабати, пошкромадити 
Поскользаться, поскользнуться — посков- 

затися, поковзатися, посковзнути¬ 
ся, поковзнутися, послизнутися 

Посконньїй — плоскінний 
Посконь — плоскінь, д. Конопель 
Посконникь, рос Еираіогішп саппаЬіпит і... 

— сідач, сідаш 
Поскопать — скопати, поскопувати 
Посконить, ся — зібрати, назбирати, ся 
Поскорбіть — пфтужйти, посумувати 
Поскодо.е —скрріше, мерщій, швйдче, мет- 

чій, хутчій 
Поскребки — вйс(ш)крі(а)бки 
Поскребокь, поскреоьішь — вйшкрі(а)бок 
Поскрежетать — поскреготати 
Поскресть — пос(ш)кребтй, пошкрабати, 

пос(ш)кромадити 
Поскривить, ся — покривйти, ся 
Поскрипьівать — вискрйпувати 
Поскрипіть — поскрипіти, поскрйпати, по¬ 

рипіти, порйпати 
Поскроить, ся — скраяти, ся, понакраю- 

вати 
Поскупить, ся — поскуплювати, поскупову¬ 

вати, ся 
Поскупиться — поскурйтися, пошкодувати 
Поскупіть — поскупіти, прискупіти 
Поскучать — порудьгувати, поскучати 
Послабленіе — пільга, полегкість, попуск, 

попуст, роспуст 

Послаблять, слабить— 1) попускати, попу- 
стйти; 2) пільгувати, попускати, по¬ 
турати, попільгувати, попустйти 

Посланець — післанець 
Посланіе — посланіє, лист 
Посланникь — посел, посол 
Послесарить — послюсарювати 
Послетіть, ся — позлітати, ся 
Посливать — позливати, назливати 
Пословрца — прйказка, пословиця, при¬ 

слів’я, прйповідка, прйповістк^і 
Пословичньїй — приказковий, прислівний 
Посложить, ся — поскладати, ся 
Посломить — поламати 
Послоняться — поблукати, потинятися 
Послужить — 1) послужйти; 2) здатися, при¬ 

датися. — Зто ни кь чему не послу¬ 
жить — це ні на що не придасться, 
з цього нічого не буде. — Зто послу¬ 
жило ему во вредь— це йому пошко¬ 
дило. —"Зто послужить вамь вь поль- 
зу — се стане вам у пригоді, се піде 
на корйсть вам 

Послушнои — службовйй 
Послу шаніе — слухнянство, пбслух, слухня¬ 

ність, послухання. — (Нема у неї 
слухняності! до батька. — Ця слух’я- 
ність твого сина аж на серці в мене 
ус(ь)міхнулась радістю) 

Послушать, ся — послухати, ся, пошанува¬ 
ти, ся 

Послушливьій, послу шньїй — слухняний, по- 
слухняний, послушний, шановлй- 
вий 

Послушникь, ца—послухач, ка, послушник, 
ця, біляк, білйця, чернйчка, слимак 

Посльїшать, ся — почути, ся, (в)учути, ся, 
причутися 

Послі — після, опісля, послі, навпослі, на¬ 
впісля, на потім, ра потому. — Послі 
обіда — після обід, по обіді 

Послідить — послідкувати, постежити 
Послідній — останній, остатній. — Послід- 

нимь бьіть — пастй зацні 
Послідователь, ница — наслідувач, ка, на¬ 

ступник, ця 
Послідовательность — послідовність 
Послідовательньїй, но — послідовний, но, 

по ряду 
Послідо,вать — пітй, рушити (за ким), на¬ 

слідувати (кому), наступйти (після 
чого) , 

Послідокь — послщок, останок, решта; вй- 
грібки; недоїдки, з’їди, переїди 

Послідовий — послідовий, з посліду 
Послідствие — наслідок 
Послідуюіцій — раступний, потомний , 
Послідь — послід (напр., зерна), послід, 

позаддя (Ріасепіа иіегік) 
Послідьішь — мизйнець, мизйнка, (в жарт) 

— вйшкрібок 
Послізавтра — післязавтра, позавтрьому 
Послізавтрашній — позавтрий, позавт.ріш- 

ній , 
Посліобіденньїй — пообідній 
Посліпить — позліплювати 
Посліпотопньїй — попотоповий 
Послюнить — послйнити 

22 
5-228 



Посманить 338 Поспішливий 

Посманить — позманювати, познажувати, 
попереманювати, поперенажувати 

Посматривать — поглядати, ся, позирати, 
споглядати, (вороже) — зиркати 

Посмахивать, хнуть — позмахувати, змах¬ 
нути 

Посмачивать — позмочувати 
Посмести, посместь — позмітати 
Посметать — 1) поскидати; 2) позшивати, 

(на швидку руку) — нафастригу- 
вати , 

Посмирніть — посмирнішати, притихнути 
Посмолкнуть — замовкнути, занишкнути 
Посморкаться — висякатися 
Посмотріть, ся — 1) подивитися, глянути, 

поглянути, споглянути, зглянути, 
позирнути, (один на другого) — 
зглянутися, (люто) — вйз(ь)віритися. — 
Посіуотри — глянь, подивись; 2) по¬ 
глядіти, доглянути, попильнувати 

Посмьівать — позмивати 
Посміиваться, посміяться — 1) с(ь)міятися, 

ус(ь)міхатися (часто або часами), 
прс(ь)міятися, пореготати, порего¬ 
тіти; 2) пос(ь)міхатися, надс(ь)мі- 
хатися, глузувати, кпити, кепкува¬ 
ти, пос(ь)міятися, надс(ь)міятися, 
поглузувати, пошумувати, покеп¬ 
кувати, покпйуи, пошкилюдати 

Посміліе — с(ь)міліше, с(ь)міливіш,е 
Посменно — на перрміну, навперемінку 
Посміть — пос(ь)міти, нас(ь)міти 
Посмішить — пос(ь)мішйти, нас(ь)міти 
Посмішище — с(ь)міховище, пос(ь)міхови- 

ще, пос(ь)міховисько 
Посміяніе — посьміх 
Поснести, поснесть — позносити, позривати 
Поснимать — поздіймати, познімати 
Посносить, ся — позносити, ся 
Посниться — приснитися, приверзтися 
Пособачьи — по собачому, як собаки 
Пособіе— 1) допомога, зарятунок, поря¬ 

тунок. —Денежное пособіе—запомога 
грошима; 2) спосіб, засіб. — Учебное 
пособіе — підручник 

Пособлять, пособить—д. Помотать, помочь 
Пособирать — позбирати, (усе) — визбирати 
Пособникь, ца — помагач і д. Помощникь, ца 
Пособрать, ся — позбирати, ся 
Посовьівать, посовать, ся — посувати, посо¬ 

вати, ся. — Посовьівая, сь — посувом 
Посовіститься — посоромитися 
Посовітовать, ся — порадити, ся, порая¬ 

ти, ся, нарадити, ся, нараяти, при¬ 
радити, прираяти, раду дати, пере¬ 
ралитися 

Посогнать — позганяти, поназганяти 
Посогнуть — зігнути, надігнути 
ПосогрІть — зігріти (трохи) 
Посодвинуть, ся — позсувати, позсовува¬ 

ти, ся 
Посодрать — 1) зідрати, злупити; 2) позди- Еати 

йствовать — підпомогти, запомогти, 
підсобйти і д. Помочь 

Посоединять — позлучати, поз’єднувати 
Посозвать — поззиваги, поскликати, наззи- 

вати, понакликати 

Посожаліть — пожаліти, пожалкувати 
Посозріть — поспіти, пристйгти 
Посократить — скоротити, вкоротйти 
Посолдатски — по 9алдацькому, як салда- 

ти, як москалі 
Посоль — 1^ посол, посел; 2) післанець 
Посольськии— посольський, посольський 
Посольство — посольство 
Посольствовать — послувати 
Посопротивляться — посперечатися, позма¬ 

гатися, поопертися 
Посопіть — посоптй 
Посорить— 1) пос(ь)мітйти, нас(ь)мідйти; 

2) розвіяти, роскйдати, провіяти, 
прогайнувати, процйндрити, попе¬ 
реводити 

Пососать — поссати, посмоктати, смокнути 
Посостаріть — зістарітися 
Посотенно — сотнями, на сотні 
Посохнуть — посохнути, посхнути 
Посохь — 1) палиця, ціпок, кий, келеп, д. 

Палка; 2) патерйця, д. Жезль 
Посошокь узловатьій, Христовь п., рос. 

РЬІотіз ІиЬегоза — кропйва глуха, 
свиняча, бабка, медовик, медівнйк, 
нечуй-вітер 

Поспасть — спасти. — Пос.пасть сь лица — 
з лиця спасти, змарніти, схуднути. — 
П. сь голоса — спасти з голосу 

Поспахнуть — д. Посмахнуть , 
Поспесивиться — попишатися, погррдіти 
Поспесивіть — запишатися, загордіти і д. 

Загордиться 
Поспилить, ся — надпилйти, ся 
Посписьівать — поспйсувати 
Поспить — надпйти 
Поспорити — поспорити, ся, посуперечати- 

ся, позмагатися 
Поспособствовать — помогтй, запомогтй 
Поспугивать — посполохувати 
Поспустить, ся — спустйти, ся, поспуска¬ 

ти, ся. — Пиво поспустилось — пйво 
сціжене 

Поспівать, поспіть — поспівати, виспі¬ 
вати, спіти, ері літи, стйгнути, при¬ 
стигати, поспіти, вйспіти, постйгну- 
ти, настйгцути, пристйгнути, при¬ 
стйгти, доспіти. — Скоро носпіваюіцій 
—.ско^бздрий, ско^оздрйвий, скоро- 
зрілии, скороздріи. — (Овес скоро- 
здрій вже и поспів); 2) поспівати, 
наспівати, на.стигати, приспівами, 
поспіти, надпіти, настйгти, ндстйг- 
нути, присціти, (біжучи^—збіг,ти 

Поспільїй — спілий, стйглии, поспілий, 
пристйглий і д. Зрільїй 

Поспішать, поспішить — спішйтися, по¬ 
спішати, ся, хапатися; квапитися, 
поспішйти, ся, похопйтися, поква¬ 
питися, поранитися. — Поспішить — 
людей насмішить — скорий поспіх — 
людям пос(ь)міх 

Поснішествовать — помагати 
Поспішливость — по.спішність 
Поспішливий, во—спішний, но, поспішніш, 

хапкйй, поквапний, но, кваплйвий, 
во, сквапнйй, скваплйвий, во, хап- 
лйвий, во, похоплйвий, во, хапком. 



ПоспЬшность 339 Ностояльш дворь 

пбхватком, хватькома, поспіхом, на 
швидку руку, скорим часом, пиль¬ 
ною годйною. — Поспішливий чело- 
вікь — скорохват, скоррхвацький 

ПоспЬшность — спіх, поспіх, спішність, по¬ 
квапність, квапливість, хапання, 
хапкість, похоп 

Поспішний, но—д. Поспішливий.—Поспіш¬ 
ная работа — хаплива, нагальна ро¬ 
бота, хватанйна, хаповйця, хапатня. 
— Взяться поспішно — похопитися, 
прихватйтися 

Посравнить, ся — порівняти, ся 
Посрамленіе — 1) осоромлення; 2) сором, 

соромота, глум, ганьба 
Посрамлять, носрамить, ся — сорому завда¬ 

вати, ганьбити, осоромити, посоро¬ 
мити, ся, оганьбити, сорому завдати, 
сорому набратися 

Посреди —• посеред, насеред, серед, посере¬ 
дині 

Посредникь, ца — посередник, ця. — Отдать 
діло на рішеніе посредниковь — зда¬ 
тись, спуститись на людей 

Посредническій — посередницький 
Посредничество — посередництво 
Посредственность — мірність, звичайність 
Посредственньїй, но — середній, прсередній, 

нічогенький, мірний, помірний, но, 
так собі 

Посредство — 1) спосіб, засіб; 2) посеред¬ 
ництво 

Посредствомь — через. — П. хитрости — 
хитрощами. — П. обмана — обманок», 
оманою, мошенством. — П. зтого — 
таким способом, таким побитом 

Посровнять — порівняти, зрівняти 
Посрочньїй, но — строковий, в строки, на 

строк 
Посрубливать — позрубувати, постинати 
ПосрІзать — зрізати, зітнути, позрізувати 

постинати, позчухрувати (тоненькі 
гілочки) 

Поссадить — позсажувати, повисажувати 
Поссорить, ся — посварити, ся, (з родичем) 

— розріднйти, ся, (дуже) — погрйзти- 
ся, (в жарт кажучи) — глек розбйти 

Поставка— 1) постачання, достачання, при¬ 
ставка, постача; 2) постанова; 3) вй- 
става 

Поставлять, поставить — 1) ставити, стано- 
вйти, поставити, постановйти. — По¬ 
ставить на видь — звернути увагу. — 
П. вь тупикь — оступачити. — П. вь 
строй, вь боевой порядокь — ушику¬ 
вати. — Поставляю долгомь, за счастіе 
— вважаю за обов’язок, за щастя; 
2) постачати, настачати, постачити, 
настачити, приставити, вйстачити, 
(багатьом) — понастачати; 3) наста¬ 
новляти, настановйти, (про с(ь)в’я- 
щеників) — вис(ь)в’ящати, вйс(ь)в’я- 
тити і д. Назначать 2 

Поставочньїй — доставний, до постачання 
(про засоби) 

Поставщикь — доставник 
Поставь — 1) кросна (у ткацькому верста¬ 

ті); 2) млиновий камінь, коло. — Мель- 

ннца о двухь поставахь — млин з 
двома колами 

Постановка — д. Поставка 2 і З 
Постановленіе — постанова 
Постановлять, постановить -— постановляти, 

постановйти, (в раді) — в(у)радити 
Постараться — постаратися, поклопотати, 

подбати, попильнувати, посилкува- 
тися 

Постариковски — постаречи, по старечому 
Постаріть—постарітись, (недуже) — зіста¬ 

ріти 
Постегать — 1) пошмагати, постьобати, по- 

хвоськати; 2) постьобати (про ши¬ 
тво) 

Постеклить — по(с)шклйти, вйшклити 
Постель, ка — постіль, постеля, (здр.) — по¬ 

стілонька, ліжко, ліжнйця, піл 
Постельничій — пос.тельник 
Постельньїй — постільний 
Постепенность — ступневість, ступневий 

хід, поступовність 
Постеленими, но — ступневий, ступнево, 

поступовний, поступовіш, чергою, 
попорядку, помалу-малу, спроквола 

Постереть, ся — стерти, ся (трохи) 
Постеречь, ся — постерегтй, ся, посторожй- 

ти, поберегтй, ся, попильнувати, 
поглядіти, повартувати, попантру¬ 
вати ' 

Постиженіе — зрозуміння, збагнення 
Постижимость — зрозуміливість, збагнен- 

ність , 
Постижимьій — зрозуміливий, ясний, збаг¬ 

ненний 
Постигать, постигнуть, постичь, ся — 1) захо- 

плювати, захопйти, заспіти, спітка¬ 
ти, ря, здибати; 2) схоплювати, зро¬ 
зуміти, збагнути 

Постиланіе — стелення, слання; мощення 
Постилать, постлать, ся — 1) слати, ся, сте- 

лйти, ся, послати, постелити, ся, 
простелйти; 2) стелйти, мостйти, 
постелйти, помостйти ( 

Постилка — 1) д. Постиланіе; 2) підстілка 
(що стелють свиням) — барліг 

Постирать, ся — попрати, ся. — (Попрала 
усі сорочки) 

Постить, ся — постйти, ся, .постувати, (по 
понеділках) — понеділкувати 

Постникь, ца — постник, ця, безскором- 
ник, ця 

Постничаніе — пощення, постування, піст 
Постний — пісний. — Постное кушанье — 

піснйна, пірна страва. — Постное 
масло — рлія 

Постовой — стій^ик, вартовйй 
Постой, оя — постій, ою, (стар.) — становище 
Постонать — постогнати 
Постоитать — стоптати, стопцювати 
Посторониться — оступйтися, одійтй у бік, 

осторонйтися 
Постороншй — сторонній, чужйй 
Постоялець, постоялица — постояльнид, ця, 

пож,илець, пожилйця, підсусідок, 
комірник І 

Постоялое —- постояле, комірне 
Постоялий дворь—постоялий, постояльний 
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Постоянньїй 340 Посчастливиться 

двір, заїздний, заїзжий двір, заїзд, 
станція , 

Постоянньїй, ііо— 1) постійний, но, сталий, 
стале; 2) повсякчасний, по всяк 
час, невиводний, но, разуразній, 
раз-у-раз, що ррзу, раз-по-раз, усе 

Постоянство — постійність, сталість 
Постоять — постояти. — Постой — трівай 

і д. Погоди , 
Пострадать — постраждати, потерпіти, на¬ 

терпітися, помучитися, притерпіти 
Постранствовать — помандрувати, пован- 

друвати, попоїздити, попоходити 
Пострашать — пострахати, настрахати, по¬ 

лякати 
Пострекотать — поскрекотати 
Постригать, постричь, ся — постригати, по¬ 

стригти, ся, (овець) — покохати. — 
Постричься вь монахи — в ченці по¬ 
стригтись, вчерніти 

Постриженіе — постриг 
Построгать — постругати, (гемблем) — по- 

гемблювати 
Построеніе — 1) будування, збудування; 

2)будова 
Постройкд — 1) д. Построеніе; 2) будинок, 

будівля, будова 
Построить, ся — 1) построїти, побудувати, 

ся, збудувати, вибудувати, поста¬ 
вити, (з каміню, з цегли) — помуру¬ 
вати, вимурувати, змурувати; 2) по¬ 
шикувати, (в)ушикувати, ся 

Постромка — посторонок 
Постромочньїй — посторонковий 
Постругать — д. Построгать 
ПострІленокь — брикунець 
ПострЬливать — стріляти, палити, тарах¬ 

кати (иноді) 
ПострЬль — 1) удар, грець, д. Апоплексія; 

2) шибеник, паливода, пустун, бри¬ 
кун, (здр.) — пустунчик, брикунець; 
3) рос. Апетопе раїепз Ь. — сон, сон- 
трава, сон блакітний. — Б|>льій по- 
стрЬль, А. зуіуезігіз Ь. — білий сон, 
біла куряча сліпота 

Пострілять — постріляти, перестріляти, 
вистріляти 

Пострясти, постряхивать, постряхнуть — 
струсити, пострушувати 

Постудить — постудити, вйстудитр 
Постукивать — стукотіти, грюкотати, то¬ 

рохтіти, погримувати, токотіти 
Поступательньїй — поступовий , 
Поступать, поступить — 1) робити, діяти, 

чинити, поводитися, вдіяти, учи¬ 
нити, зробити, д. Дійствовать і 
Обращаться сь к'Ьмь. — Поступать пра¬ 
вильно, справедливо — по правді ро¬ 
бити. — Онь дурно поступиль — він 
погано зробив; 2) уступати, ставати, 
уступити, стати. — Поступить на 
службу — стати на службу 

Поступаться, поступаться — поступати, ся, 
поступити, ся, уступати, уступити 

Постунокь — вчинок, учинок 
Поступленіе — вступ 
Ііоступной — уступлений 
Поступчивьій — (в)уступний 

Поступь — хода 1 

Постучать, ся — постукати, ся, ростукоті- 
ти, погрюкати, погрюкотіти, потур¬ 
кати, (дужр) — потарахкати, (часто) — 
поторохтіти, (про що дзвінке) — по¬ 
цокотати, поцокотіти, (дверима) — 
погримати 

Пость, поста — піст, посту, (тільки про піс¬ 
ну їжу) — піснбта. — Петровь пость — 
петрівка, (належачий до, сього по¬ 
сту) — петрівчаний, петрівочний. — 
Рождсствеискій пость—пилйпівка. — 
Снасовь пость — спасівка. — Великій 
пость — великий піст, (1 -й день його) — 
чйстий понеділок, жилавий понеді¬ 
лок, (в жарт) — полоскрз^б, (1-а не¬ 
діля В. П.) — жйляна, збірна, (4-а не¬ 
діля В. П.) — середохресна, (середа 
тії неділі) — хрести, (5-а неділя В. 
П.) — похвальна, (субота тії неділі) — 
похвала, (6-а неділя В. П.) — верб¬ 
на, вербниця, (7-а неділя) — білий 
тиждень, (четвер на цій неділі) — 
чйстий четвер , 

Пость, поста — 1) стійка, бекет, пост; 
2) уряд . , 

Постьідньїи, но — срамотнии, сороміцькии; 
сгидкйй і т. д., д. Позорньїй. — Постьщ- 
ное положеніе — страмовище 

Постьіжать, постьідить, ся — д. Посрам- 
лять, ся 

Постьілость — осоруга, осоружність 
Постьільїй — остйлий, осоружний, обрйд- 

лий, огйдлий і т. д., д. Опостьільїй 
ПостьілЬть — обридати, обрйдлим, остй- 

лим ставати, осоружуватися 
Постьінуть — похолонути, постйгнути 
Постягивать — постягати, позволікати 
Посуда — посуда, посуд, начйння, (одна, 

штука) — посудина, (велика для 
зсипання) — всйпище, (мідяна) — 
міднйця, (в котрій розводять крей¬ 
ду)— крейдянка, (кам’яна)—кам’янка, 
(для зсипки зерна) — сйпанка, си¬ 
пань 

Посудникь — 1) мйсошник, посудник; 
2) мйсник,суднйк 

Посудний — посудний 
Посудиться — посудйтися, попозиватися, 

потягатися 
Посуетиться — пометушитися 
Посулить — наобіщати, наобіцяти 
Посуль — д. ОбЬщаніе 
Посульньїй — обіцяний 
Посупливать, посупить, ся — д. Насупли- 

вать 
Посурьмить — почорнйти (волосся) 
Посуточньїй, но — поденний, но 
Посушить — посушйти, вйсушити 
Посуху — посухому 
Посучить — посукати, всукати 
Посухватьівать, ся — посхоплювати, по- 

схопляти, ся 
Посуходиться— посходитися, позіходитися, 

посхожуватися 
ПосцЬииться — посчеплюватися 
Посчастливиться, посчастливІ>ть — поіца- 

стйти, ся, поталанити, похворту- 



Посчитать 341 Потереть 

нити, погараздитися 
Посчитать, ся — полічити, порахувати, ся 
Посьідать — поз’їдати 
Посьіхаться — поз’їздитися, понаїздити 
Посьіланіе— посилання, висилання, заси¬ 

лання 
Посилать, послать, ся — слати, засилати, 

посилати, відсилати, послати, за¬ 
слати, відіслати, ся, (часто) — ганяти 

Посилаться, послаться — здаватися, скла¬ 
дати, здатися(на кого) 

Посилка — 1) слання, посилання; 2) по¬ 
силка 

Посильний — посланець, післанець; побі- 
гач, гінець, посильний 

Посипаїїіе — посипання 
Посилить, посипать, ся — посипати, по¬ 

сипати, ся, (разом багато) — полос¬ 
нути, (борошном) — поборошнйти 

Посьніка — посипання 
Посилать, посохнуть — посихати, усихати, 

посохнути, усохнути , 
Посіватц, посіять — засівати, засіяти, 

посіяти, (без оранки) — наволбком 
Посівь — посів, засів, ?асівок (найбільше 

т£, що сіють і засіяне); сівба, сіяння, 
віянка (найбільше як дія і час) 

Посідільїй — посивілий, сивий 
Посідіть — посивіти, (трохи) — присй- 

віти 
Посікать, посічь, ся — 1) зрубувати, сти¬ 

нати, зрубати, стяти, зітнути, ся; 
2) сікти, біїти, вибити, (різками то¬ 
що) — шмагати, шпарити, чухрати, 
одшмагати, одчухрати, вишпарити, 
(лозиною) — похворостйти, похвбсь- 
кати, вихльостати. — Посічь капусту 
— пошаткуватр (шатківницею) 

Позасіменить — засіяти 
Посірнть — посіркувати 
Посіріть — посіріти ( , 
Посітитерь, ница — відвідач, відвідувач, 

одвідач, ка, провідач, ка 
Посітовать— 1) пожуритися, посумувати, 

потужйти: 2) побідкатися 
Посішагь, посьтитр — одвідувати, від¬ 

відувати, навідувати, ся, одв;дати 
навідати, ся, провідати, перевідати, 
завітати до кого, (часто) — вчащати, 
внажуватися, внадитися, (на ко¬ 
ротку годину) — навертатися, навер- 
нутися , . , 

Посіїцеше — одвідини, відвідини, одвідан- 
ня, провід, провіди 

Посягательство — зазіхання, посягання, 
замах 

Посягать, посягнуть — зазіхати, посягати, 
важитися, посягнути, поважитися 

Потаенпица, рос. ЬаіЬгаеа Зриатагіа Ь. — 
петрів хрест, маслянки, шпараговий 
ряст 

Потаенньїй, но — таємний, тайний, но, по- 
_ тайнйй, потай 
Потаивать — 1) ростоплювати (помало, 

напр., віск); 2) танути, ростоплю- 
ватися (помало, про сніг і кригу) 

Потайникь — тайник, таємнйця, потайнйк 
Потайной — д. Потаенньїй 

Потаить, ся — утаїти, потаїтися 
Потакало, потакальщикь, ца — потакувач, 

ка, потакайло 
Потаканіе — потакування, поблажання 
Потакать — потурати, потакати 
Потакаї ь, потакнуть — потакувати, потак¬ 

нути 
Поталкивать — попихати, поштовхувати, 

(ззаду) — підпихйти 
Потанцовать — потанцювати , 
Потараторить — поцокотіти, полопотіти, 

подріботіти 
Потараїцить — вйтріщити, ся, вйрячити, вй- 

лупити (очі, де-який час), повитрі¬ 
щати, повирячувати 

Потаскивать, потаскать— 1) таскати, тяга¬ 
ти, волоктй, перти, тарганити, по¬ 
таскати, потягти, поволоктй, попер¬ 
ти, потарганити, поцупити; 2) тя¬ 
гати, красти, потягтй, покрасти 

Потаскунь — волоцюга, курваль 
Потаскуха, потаскушка,— шльрндра, шлюха, 

мандрьоха, повія, підтіпанка, поті¬ 
паха, хльорка, діптянка, лярва, 
курва, шкура, католупівна 

Потасовка ,— таска, тасканйна, потаска, 
халазія, прочухан, прочуханка, рово- 
лочка, тіпачка, чубанйна, чубрій. — 
Дать потасовку — прочухана, чубрія 
дати 

Потатуйка, пт. ІІрира ерорх — одуд, вуд- 
вуд 

Потатуйкпнь — одудів, вудвудів 
Потатчикь, ца — потакач, ка, потакайло, 

потурайло 
Потачка — потурання, попуск, попуст, по¬ 

тачка 
Поташь — поташ, смальцуга, смальцюга 
Поташний — поташбвий, смальчужний. 

— П. заводь — поташня, смальцуга, 
смальчужня 

Потащить, ся — 1) потягтй, поволоктй, по¬ 
перти, потйрити, поцупити, потара¬ 
банити, попровадити; 2) потягтй, по- 
волоктйся, поплецтатися, попхатися 

Потвердіть — потвердішати 
Потворство — д. Поблажка і Потачка 
Потворствовать — потурати, д. Поблажать 

і Потакать 
Потворщикь, ца — д. Потатчикь, ца 
Потемки — темнота, пітьма. — Вь потемкахь 

— смерком, поно,чі, потемки, потемну 
Потемнілий —потемнілий, померхлий (про 

блиск) , , 
Потемніть — потемніти, потемнішати, по- 

тьмаріти, потьмйтися, пртьмарйти- 
ся, (на дворі) — посутеніти, поночі¬ 
ти, (про блиск) — померхнути 

Потемнять, потемнить, ся — темнити, тьмй- 
ти, потемнйти,ря ( 

Потепліть — потепліти, потеплішати 
Потеребить — посмйкати, постати, пошар¬ 

пати, (про волосся, пір’я) — подрати, 
поскубтй, (про льон, коноплю) — по¬ 
драти 

Потереть, ся — тернути, потерти, ся, (віхтем) 
— пошарувати, пошарудити, (тіло 
вірьовкою або що) — пошмугляти. 



Потерзать 342 Потреблять 

пошморгати, (що-небудь салом, 
дьогтем то-що) — пошмарувати 

Потерзать, ся — 1) подрати, подерти, по¬ 
шарпати, ся; 2) помучити, ся 

Потерпіть — потерпіти, наложити (чим). — 
П. фіаско, п. неудачу — піймати 66- 
лизня, (в сватанні) — гарбуза з’їсти 

Потеря — згуба, утрата, трата, втрата, 
страта, шкода, втеря 

Потерянньїй — загублений, згублений, втра¬ 
чений, пропалий, пропащий 

Потерять, ся — загубити, згубити, ся, утра¬ 
тити, стратити, утеряти, ся, поте¬ 
рпти, рішитися, стер йтися. — Потерять 
время — прогайнувати, промар¬ 
нувати, (байдикуючи) — пробайди- 
кувати. — П. довіріе — зневіритися 
(кому, до кого). — П. дівственность — 
вінок загубити, згубити, скану¬ 
ватися, напр., дівка скантовалася до 
шлюбу, д. ще ДІвство. — Поте¬ 
рять много — перегубити, позагублю¬ 
вати. — П. мужество, анергію — 
обабитися.—П. міняя—проциганити. 
— П. силу — вйсильнитися, виснажи¬ 
тися. — П. сознаніе — опаморочитися, 
стерятися, знепритомніти. — Вьбезсозна- 
тельномь состояніи, вь безпамятстві 
—непритомним (непритомною) бувши 

Потесать—потесати, (гемблем)—погемблю- 
вати 

Потесь — стерно, правило 
Поточь — потекти, (дуже) — ринути, гуну¬ 

ти, гульнути, (великими крапля¬ 
ми) — покотитись 

Потирать, ся — терти, натирати, ся, (тро¬ 
хи) — потирати 

Потираніе — потирання 
Потихоньку, потихохонько—тихенько, тихе¬ 

сенько, стиха, потиху, стихенька, 
пртихесеньку, тихцем, тишком, ТИ¬ 

ХІСІНЬКО, нишком, нищечком 
Потливость — потйвість, пітнявість 
Потливьій — потйві^й, пітнявий 
Потліть, СЯ-ПОТЛІТИ 
Потникь — пітнйк (повсть, що підкладаєть¬ 

ся під сідлр і черезсідельник) 
Потньїй-СПІТНІЛИЙ, пітнйй 
Потовой — 1) потовйй; 2) д. Потньїй 
Потогонньїй — потовйй 
Потогонь, ро:с. Ітрегаіогіа ОзІгиіЬіит — 

царь-зілдя, стародуб 
Потокь — потік, течія, водотеча, струмок 

(маленький), (буркотливий) — бур¬ 
чак 

Потолкать, иотолкнуть, ся — попхати, по¬ 
штовхати, поштурхати, попхнути, ся 

Потолковать — побалакати 
Потолокь — стеля 
Потолочила—стелйна (кожна дошка в стелі) 
Потолочньїй — стелевйй 
Потолочь. ся — потовкти, ся, потовкмачи- 

ти, (рослину) — вйтолочити 
Потолниться — потовпитися 
Потовстіть — погрубшати, потовщати, по- 

гладчати, поситчати, (в жарт) — за- 
пузатіти 

Потоль — поти, потіль, доти, дотіль 

Потомить, ся — поморйти, ся, понудити, ся 
Потомно — томами 
Потомокь —дютомок, нащадок, (далекий) 

— відрідок 
Потомственньїй — потомний, нащадний 
Потомственность — потомність 
Потомство — потомствр, нащадки, плід, 

порождення, насліддя, (зневажливо) 
— кодло 

Потому — бо, затйм, затим що, того, того 
що, через те, оттйм, тому, тим, для 
того, за-для того. — Потому именно — 
тому саме, оттйм бо то. — Потому то 
и ніть — тим бо й ба! через те бо то 
й нема 

Потомь — потім, потім того, потому, після 
того, опісля, відтак, далі, а далі 

Потонуть — потонути, втонути,утонути, 
у(в)топйтися 

Потончать, потоніть — потончати, потон¬ 
шати 

Потопать — тонути, потопати, топйтися 
Потопать — потопати, потупати, потупцю¬ 

вати 
Потопленіе — затоплення 
Потоплять, потопить, ся — топйти, у(в)то- 

пйти, ся, затоплювати, затопйти 
Потоптать, ся — потоптати, ся 
Потопньїй — потоповий 
Потопь — потопа, потоп 
Поторговать, ся — 1) поторгувати, покрама¬ 

рювати, покупцювати, погандлюва- 
ти, (в шинку) — пошинкувати, по- 
шинкарювати, (на базарі) — побаза- 
рювати, (на ярмарку) — поярмарку¬ 
вати; 2) поторгуватися 

Потормошить — посіпати, поторсати, по¬ 
термосити 

Поторонить, ся — поскорйти, ся, поспіши¬ 
ти, ся, похопитися 

Поторчать — постирчати 
Потосковать — посумувати, потужити, (до¬ 

волі)— попотужйти, попожурйтися 
і д. Попечалиться 

Поточить — погострйти 
Поточний — потоковий 
Потошнить — занудити 
Потрава — спаш, потолоч, стравля 
Потравить — 1) спасти, потолочити, стра¬ 

вити, потравйти; 2) поцькувати 
Потрата — страта, втрата, потрата 
Потратить — потратити, протратити, витра¬ 

тити, ся, (про кількох) -— повтрачува- 
тися, (позиваючись) — пропозивати, 
(марно)—промантачити, процйндрити 

Потрафлять, потрафить — 1) потрапляти, 
уївїтрапляти, влучати, потрапити, 
у(в)трапити, влучйти; 2) годйти, 
дого(д)жати, догодйти. — На него 
трудно потрафить — йому трудно до¬ 
годйти 

Потребитель — споживач 
Потребительньїй — спожйвчий, спожйвний 
Потребленіе — споживання, у(в)живання, 

поживання. ужйток, вжйток 
Потреблять, позребить—споживати, у( вжи¬ 

вати, поживати, вжйти, пожйти, спо- 
жйти 



Потребность 343 Поутру 

Потребность — потреба 
Потребньїй — потрібний 
Потребовать — потребувати, правити 
Потревожить — потурбувати, потрівожити 

(людину), сполохати, сполошити, 
(птицю, з(ь)віря), зрушити, зрухну- 
ти (яку річ), у(в)разити (рану, бо¬ 
лячку), поколошкати, росколбшка- 
ти (волоссд) 

Потремать—потріпати, (крилами) — полопо¬ 
тіти , 

Потрескать — потріскати, полоиати, по¬ 
жерти , 

Потрескаться — потріскатися, порепатися, 
полускатися, полопатися, розлуска¬ 
тися, поростріскуватися 

Потрескивать — витріскувати 
Потрещать—,потріщатн, потріскотати, по¬ 

тріскотіти, потйркати, (про масло, 
сало) — пошкварчати 

Потрогивать, потрогать — торкати, дотика¬ 
ти, чіпати, поторкати, ся, доткнути, 
ся, доторкнутися , 

Потрошеніе — тельбушіння, патрання 
Потрошить — тельбушити, требушйти, па¬ 

трати, розчиняти, перепиняти 
Потрудить — утруднйти, потурбувати 
Потрудиться — 1) попрацювати, поробйти; 

2) потурбуватися, поклопотатися, 
попіклуватися 

Потрунить (надь кімь) — пос(ь)міятися, 
'поглузувати, покепкувати (з кого) 

Потрусить — потрусйти 
Потрусить — побоятися 
Потрушивать—трохи боятись, побоюватись 
Потрясать, потрясти— 1) трястй, трусйти, 

торсати, потрясти, потрусйти, по¬ 
торсати; 2) хитати, захитати, за- 
хитнути і д. По(солебать 1, 

Потрясеніе — 1) стрясіння, струсшня; 2) хи¬ 
тання, захитання 

Потряхивать — трусйти 
Потуги — хватки, перейми 
Потуда — доти і д. ДотолІ 
Потужить — потужйти і д. Попечалиться 
Потузнть — побйти, одлупйти і д. Поко¬ 

лотить 
Потуплять, потупить, ся — потупляти, поту¬ 

пити, у(в)тупйти, ся, похнюпити, ся 
Потускнуть — померхнути 
Потускньть — померхнути, потьмйтися, 

потьмарйти 
Потухать, потухнуть — гаснути, перегасати, 

погасати, у(в)гасати, пригасати, 
погаснути, угаснути, пригаснути 

Потухльїй — згаслий 
Потучніть — поглад(ш)чати 
Потушать, потушить— 1) гасйти, погасйти, 

у(в)гасйти; 2) гамувати, тушйти, 
утихомйрити, потушйти 

Потчевать, нопотчевать — угощати, часту¬ 
вати, угостйти, почастувати, трак- 
(х)тувати, потрактувати 

Потчеваше — частування, трак(х)тування 
Потщиться — постаратися, посилкуватися 
Поть — 1) піт; 2) риба Ріузеїег тасгосерЬаІиз, 

дивоглавець, плевун 
Потьїка, у виразі: «онь у него на потьі- 

кахь» — він у нього за попйхача 
Потьїкать— 1) ткати; 2) пхати, попихати 
Потьілица — потйлишник 
Потьісячно — тйсячами, з тйсячі 
Потьічка — тумак, стусан, штурхан, штур¬ 

ханець ( 
Потілий — спітнілий 
Потініе — потіння 
Потіснить, ся — потиснули, ся, стйснути, ся 
Потіть, вспотіть.— пітніли, (дуже) — упрі¬ 

вати, СПІТНІТИ, упріти ( 
Потіха — потіха, кумедія, чудасія, чудо- 

родія 
Потішать, потішить, ся — потішати, за¬ 

бавляти, потішити, забавити, ся 
Потішиьій — втішний, кумедний, чудород- 

ний 
Потягивать, потянуть, ся — 1) тягтй, потя¬ 

гувати, потягтй, ся, поцупити. —По- 
тянуться за кімь — попнутися, по¬ 

тягліся; 2) д. Попивать 
Потягиваніе— тягання, потягування, потя¬ 

гання, потяги 
Потягота — потяги 
Потяжеліть —поважчати 
Поубавить — збавити, одбавити (трохи) 
Поубаюкать — заколихати (помалу) 
Поубрать — прибрати (трохи) 
Поубьіть — убути, спасти (трохи), змен¬ 

шитись 
Поувезти, поувезть — повивозити 
Поувести, поувесть — повиводити 
Поувозить — ПОВИВОЗИТИ, ПОЗВОЗИТИ 
Поуговорить — умавити (потрохи) 
Поугомонить, ся — у(в)гамувати, ся 
Поугоріть — учадіти, почадіти (трохи, 

багатьом) 
Поудивляться — подивувати, продивувати, ся 
Поудить — поудити, повудити, половйти 

рйбу (в)удкою) 
Поужинать — повечеряти 
Поукласть — повкладати 
Поукрасить — пооздоблювати, (квітками) — 

поуквітчувати, заквітчати, (ц(ь)в’яш- 
ками) — пообц(ь)в’яховувати 

Поукротить — погамувати 
Поуменьшить, ся — зменшити, ся, (про де¬ 

кількох) — повменшувати, ся , 
Поумніть— порозумніти, порозумнішати 
ГІоумьіть — повмивати 
Поунять — вгамувати, втихомйрити 
Поуправлять — поорудувати, покерувати, 

поправити, проорудувати 
Поуирямиться — позмагатися, посупереча- 

тися, попручатися 
Поусердствовать — припильнувати, поусер- 

дувати 
Поускорить — прискорити 
Поусмирить — втихомйрити 
Поусмиріть — втихомйритись 
Поуспоконть, ся — вгамувати, ся, заспоко¬ 

їти, ся (трохи) 
Поустарьть — постаріти, пристарітися, 

(про людину) — підтоптатися 
Поусісться — посідати 
Поутихнуть — втихомйритись, внйшкнути, 

втишитись 
Поутру — зрана уранці, вранці, ранком 





Поцінить 345 Пошаліть 

Поцінить — поцінувати, пооцінювати 
Поцінить, ся — почепити, ся 
Почавкать— поплямкати, поцямкати, по- 

жвакати, пожв’якати 
Почарочно — чарками 
Почасту — часто, часто-густо 
Початіе — починання 
Початой — початий, вкраяний, надкраяний 

(про хліб), , 
Почаще — частіш, частіше 
Почва—грунт.—Почва глинистая—глинястий, 

глеюватий грунт, глиняста земля, 
глейовина. —П. ііетроиутая — цілина 
— П. песчаная — піскувата землй. — 
П. несчаиистая — супісок. — П. черно- 
земиая — чорнозем, чорнбземля 

Почваниться — почванитися, попишатися 
Почвенньїй — Грунтовий. — Почвенное 

колесо — д. Колесо 
Почеловічески — полюдськи 
Почему, почемь — чом, чому, чого, на що, 

про що, для чого, почім, після чого. 
— Воть почему — от через що, отож- 
то, от за-для того. — Почему то — 
чогось, чомусь 

Почеркь — писання, письмо, почерк 
Почернить — 1) почорнити, вичорнити, 

обчорнити; 2)д,Захірить 
Почерніть,— почорніти, (злегка) — при- 

чррніти. — Почернівшій — почор¬ 
нілий , 

Почернільїй — почорнілий 
Почерпать, почерпнуть — черпати, черпнути 
Почерпаніе — черпання 
Почерствіть — почерствіти 
Почерствілий — счерствілий 
Почертить — порисувати 
Почертовски — почортйчи, по чортячому 
Почесать, ся — почесати, ся, (тіло руками) 

— порухати, поскрьобати, ся, за¬ 
свербіти 

Почествовать— пошанувати, у(в)шанувати 
Почесть — шаноба, шана, повага 
Почесуха — короста , 
Почесьівать — почухувати, пошкрібувати, 

подрапувати 
Почетньш — почесний 
Почеть — шаноба, честь, повага 
Почечньїй — нирковий 
Почечуйникь, почечуйная трава, п. бредена, 

п. горець, рос. Ро1у§опшп Регзісагіа 
Ь. — гірчак 

Почивальньїи — спочивальний 
Почивальня — спочивальня, спальня 
Почиваніе — спочивання, спочинок 
Почивать, почитать, опочить— 1) спочивати, 

спочити; 2) спочивати, спочити, 
опочити, умерти, померти, пере¬ 
ставитися 

Починать, почать — починати, зачинати 
Починивать, починить — лагодити, справ¬ 

ляти, поправляти, (трохи) — під- 
лагожувати, полагодити, налаго¬ 
дити, справити, поправити, підлаго¬ 
дити, (одежу) —латати, полатати, зала¬ 
тати, підлатати, владувати, влатати 

Починка — лагоження, поправа, поправка, 
(одежі) — латання 

Починньїй — початковий 
Починь — 1) почин, початок, зачйн і д. 

Начало 1; 2) повід, привід 
Почислить, ся — полічити, порахувати, ся, 

почислити, ся 
Почистить — почистити, (став од мулу) — 

пошлямувати і т. д., д. Очищать, 
Очистить 1 

Почитаніе — шанування, пошанування, 
поважання 

Почитатель, ница — шануватель, ка, шанов¬ 
ник, шановниця, велйчник, велйч- 
ниця 

Почитать, ся, почтить — поважати, ся, ша¬ 
нувати, ся, пошанувати, у(в)шану- 
вати 

Почитать, почесть — вважати, лічйти, по- 
лічйти 

Почитать — почитати, прочитати 
Почка — 1) (анат.) — нйрка, нірка; 2) (на 

рослинах) — брурька, брость, бро- 
сток, бростйна, біб’яшок, (квіткова) 
— пуп’янок, пуп'яшок, (що роспу- 
кується) — роспуківка, роспукалка, 
(на тютюнові) — пасинкй. — Вьібра- 
сьівать почки — набрунькуватися, 
бростйтися 

Почковать — очкувати 
Почковидньїй — ниркуватий 
Почковьій — 1) нирковйй; 2) бруньковйй, 

бростковйй 
Почмокать — поцмокати 
Почокать, ся — поцокати, ся 
Почта — пошта 
Почтальонь — поштарь, листоноша 
Почтеніе — поважання, шанування, поша¬ 

нування, шаноба, шана 
Почтенньїй — поважний, почесний, поштй- 

вий 
Почти — сливе, майже. — Почти что — 

мало що, мало не, трохи не, безмаль 
Почтительио — з шанобою, шаноб(в)лйво, 

поштйво 
Почтительность — шаноблйвість, шановлй- 

вість, повага, шаноба, поштйвість 
Почтительньїй — шаноб(в^лйвий, пошанов- 

лйвий, почестливии, поштйвий, ша- 
нівнйй 

Почтить—звеличати, вшанувати.—Почтить 
кого-нибудь своимь посіщеніемь — 
вшанувати когось своїм завітанням 
(до нього) 

Почтмейстерь — поштмейстер, поштмай- 
стер 

Почтовои, почтовьій — поштовий 
Почтосодержатель — поштарь 
Почувствовать, ночуязь — почути, почутися, 

вчути, уч^ти, відчути 
Почудесить, почудесничать—похимеру вати, 

похимеритися 
Почудиться — здатися, приверзтйся, обма¬ 

рити 
Пошабашить — обробйтися, пошабашити, 

(перед неділею) — посуботіти ' 

Пошаливать, пошалить— рустувати, дуріти, 
попустувати, подуріти, пожирувати, 
посваволити , 

Пошаліть — подуріти і т. д., д. Одурігь 
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Пошарить — пошарити, понишпорити, 
(скрізь) — вйшарити, винишпорити 

Пошаркать — почовгати 
Пошатьівать, пошатать, пошатиуть, ся — по¬ 

хитувати, захйтувати, колихати, 
• похитати, поколихати, похитнути, 

поколихнути, ся, схитнутися, схиб¬ 
нутися, поточитися 

Пошвьірять — покидати, пошпурляти 
Пошевеливать, пошевелить, іюшевельнуть, 

ся — ворушити, поворушити, звору¬ 
шити, ворухнутися, поворухнути, 
зворухнути,ся 

Пошевни — широкі санки, вйстеля(е)ні лу¬ 
бом , 

Пошелестіть — пошелестіти (про листя, 
папір то-що), пошамотіти (глухо, 
напр., про тканину) 

ПошелудивІть — пошолудйвіти 
Пошелушить, ся — полущити, ся 
Пошепелять — пошепеляти, пошепелявіти 
Пошептать, ся — пошепотати, пошептати, 

ся, потишкуватися, пошепотіти 
Пошептомь — пошепки 
Пошершавіть—пошаршавіти, пошерхнути 
Пошивать, пошить—шйти, пошити, (багато) 

— понашивати 
Пошибь — спосіб, роб, побит 
Пошивка — шиття, пошиття, шитво 
Пошинковать — пошаткувати 
Пошипіть — пошипіти, (про масло, сало) — 

пошкварчати, пошваркотіти, (про 
гадюку) — посичати, (про воду) — 
побулькотіти, поклекотіти 

Пошкодить — пошкодити, помуштрувати 
Пошлина — мйто, (з возів) — возове, (за про¬ 

їзд через міст) — мостове, мостов- 
щйна, (через греблю) — погребельне, 
(на винницях од казана) — показан- 
щина. — Дорожчая пошлина — подо- 
рожчина. — Базарная, ярморочная п. 
— містове. — Судебная п. — пере- 
судок, прйсуди 

Пошлишіьій — митрвйй 
Пошло— нйцо, скріпно, повсюдно, безсо¬ 

ромно 
Пошлость — нйцість, паскудство, безсором¬ 

ність 
Попільні—цііций, паскудний, безсоромний, 

сороміцький 
Пошліть — мерзенитися 
Пошлякь — ницак, нйций, ницькр 
Пошлячка — нйца, безсоромна жінка 
Пошляться — поблукати, потинятися, по¬ 

вештатися 
Поштемнелевать — поштампувати 
Поштопать — поцирувати 
Поштофить — пляшками 
Поштукатурить — потинькувати 
Поштучно — штуками,,од штуки 
Пошуміть — погомоніти, погаласувати, 

(про лист то-що) —- пошелестіти, (про 
одежу) — пошамотіти, (про вогонь) — 
ПОГОГОТ1ТИ 

Пошуршать — пошурхати, пошамотіти 
Пошутигь — пожартувати 
Пошутовски — мов блазень, поблазенськи 
Пошушукать — пошептатись 

Пощада — помйлування, милосердя, мй- 
лость, ласка 

Пощадить — помйлувати, пожалурати 
Пощебетать— пощебетати, поц(ь)вірінькати, 

поц(ь)віріньчати 
Пощеголять — почепурйтись, похверцюва- 

ти, похизуватися 
Пощекотать — полоскотати 
Пощелкать — поляскати, (зубами) — покла- 

цати, поклямцати, (насіння, горіхи 
то-що) — полускати, полузати 

Пощеніе — постування, пощення 
Пощепать — пощипати, (пір’я, волосся) — 

поскубтй 
Пошечина — ляпас, ляпанець, лящ, полй- 

чок. — Надавать ношечинь—наляска¬ 
ти, ляпанцями нагодувати 

Пощупать — полапати, помацати 
Пощупьівать — полапувати, помацувати 
Поідать, ноість, ся — поїдати, з’їдати, по¬ 

їсти, з’їсти, ся, виїсти, (трохи) — по¬ 
поїсти, (усе) — повиїдати, переїсти, 
(усі харчі) — повихарчовувати 

Поіздить — поїздити 
Поіздка — їзда, подорожка 
Поіздь — од’їзд, від’їзд, виїзд , 
Поіздь— поїзд, потяг, валка, (весільний) — 

поїзд, (від хати до хати) — перезва 
ПоІдомь — завзято, запекло, поїдом 
Поізжалой — гонець, гінець, посланець 
Поізжане—поїзжане, (в перезві) — перезв’я- 

нин, перезв’янка, перезв’яне 
Поізжатой — поїзжанин, (мн.) — поїзжане 
Поіхать — поїхати , 
Поззія — поезія. — Лирическая п. — лірна, 

лірйчна поезія 
Позкзаменовать — проекзаменувати 
Позкономить — ощадити трохи 
Позма — поема 
Позтическій, ски — поетйчний, но 
Позтому — тому, а тому, тому-то, через-те 
Позть — поета, поет, с(ь)півець 
Появляться, появиться — появлятися, з’яв¬ 

лятися, об’являтися, виступати, ви¬ 
тикатися, (зразу) — вилинати, (бага¬ 
то) — висипати, появйтися, з’явй- 
тися, об’явйтися, вйступити, вйткну- 
тися, вйсипати, (про пошесть, кузь¬ 
ку то-що шкодливе, як спочатку) — 
вклюнутися, (а далі) — вкйнутися. — 
Откуда онь появился? — відкіля він 
взявся? — Откуда у нею появились 
деньги? — відкіля у його взялись гро¬ 
ші? — У нею появились дсиьжонки 
— у його завелйсь грошенята 

Появлешс — поява, з’ява, з’явлення 
Поягниться — окотйтися 
Поякшаться — злигатися, полигатися 
Пояриться — поярувати 
Поярковьій — ярочковий (зроблений з вов¬ 

ни ярки) 
Поярокь — яротина (вовна з ярки) 
Поясненіе— пояснення, вияснення, висвіт¬ 

лення 
Поясннца — поперек, крйжі, пояснйця 
Поясничньїй — поперековий, крижовйй 
Поясиой — поясний , 
Поясніть — поясніти, пояснішати 



Пояснять 347 Праздникь 

Пояснять, пояснить — поясняти, виясняти, 
пояснити, вияснити, з’ясувати, вй- 
с(ь)вітлити 

Поясь, поясокь, ноясочекь — пояс, поясок, 
пас, (трненький) — перез, перезок, 
підперізка, (ремінний) — ретяг, ре¬ 
тязь, ретязок, ремінчик, (з окравкиі 
— окравка, (шкуратяний на гроші) 
— черес, чересок, (котрим тягнуть 
бурлаки судно) — ляма, лямка 

Прабаба, прабабка — прабаба, прабабка 
Правда — правда, (здр.) — правдонька. — 

Вь правду, за правду — справді, 
справжки, дійсно, певно. — По 
правді — по правді 

Правдивость — правдивість, справедли¬ 
вість, щирість 

Ііравдивьій, во— 1) правдивий, справедли¬ 
вий, во, щйрии, ро; 2) правдивий, 
справедливий, справжній, певний 

Правдолюбець — правдолюбця, правдо¬ 
любець 

Правдолюбивьій — правдолюбний , 
Правдоподобіе—правдоподібність, ймовір¬ 

ність, можливість , , 
Правдоподобньїй — правдоподібний, ймовір¬ 

ний, можливий 
Правдуха — щира душа, правдива душа 
Праведникь, ца — праведник, ця 
Праведньїй — праведний, справедливий 
Правило — 1) стерно, правило, (на плоту 

або на барці) — трепло, д. Весло; 
2) д. Ватсрпась і Отвісь 

Правило — правило, регула 
Правилье — копил, правило (у шевців, д. 

Инструменть) 
Правильность — правильність 
Правильний, но — вірний, правильний, но, 

правдивий, во 
Правильникь — костоправ 
Правитель, ница — управитель, управитель¬ 

ка, керманич, керовнйк, керовнй- 
чий, орударь 

Правительство — правйтельство, уряд 
Правительствсініьш — правйтельственний, 

урядовий 
Править— 1) правити, правувати, запра¬ 

вляти, управляти, керувати, ору¬ 
дувати; 2) поправляти, виправляти 
і д. Исправлять; 3) справляти (по¬ 
минки, іменини). — Править бритву — 
гострйти брйтву. — Передавать ноклоігь 
— переказувати поклін, кланятися 
кому од кого, покланятися 

Правленіе— 1) правування, орудування, 
керування; 2) управа, уряд 

Правнукь, правнука, правнучка — правнук, 
правнука 

Право — справді, дійсно, певне, далебі; 
справедлйво, поправді 

Право — право. — Онь вь праві — він має 
право 

Правобережний — правобережний, право¬ 
бічний 

Правовой — правовйй, правний 
Правовідець, правовідь — правознавець, 

правнйк, юрйста 
Правовьденіе — правознавство 

Правовірний — праврвірний 
Правовіріе — правовірство 
Правомьіслящій — правомйсний, розсудний 
Правонарушеиіе — праволомство 
Правописаніе — правопис 
Православіе— православіє, православність, 

благочестя 
Православний — православний, благоче- 

стйвий, правоздатний 
Правоепособность—правоздатність, право- 

правність, правоздібнірть 
Правоспособньїй — правоздібний, право¬ 

здатний, правоправний 
Правосудіе — правосуддя 
Правосудний — правосудний 
Правота — правота, правість, правдивість 
Правий — 1) правий. — Правая сторона, рука 

— правиця. — По правую сторону — 
праворуч і д. Вправо. — На цравой 
сторонь лежащій — правобічний; 
2) правдйвий, справедливий, 3) без¬ 
невинний, неповйнний; 4) прямйй, 
певний 

Прагматическій — прагматичний 
Прадідньїй, прадідовскій — прадідівський 
Прадідь, прадідушка — прадід 
Празднество— с(ь)в'яткування, (після жнив) 

— обжинки, (після возовиці) — об- 
возини, (після хрестин)—похрестини 

Праздникь—празник, с(ь)в’ято. — Праздникь 
Обрізанія Господня. Новий годь 
(1 січня) — Новий рік, год. — П. Бого- 
явленіе Господнє. Крещеніе (6 січня) 
— Богоявлення, Водохреща, Водохре¬ 
ща. — П- Срітеніе Господнє (2 лютого) 
— Стрітення, Стрічання, Громниці. 
— П. Обрітеніе главьі Св.Іоаіша Пред- 
течи (24 лютого) — Обрітення. — П. 
Преподобнаго Алексія, человіка Бо- 
жія(17 марця)— Теплого Олекси.— 
П. Благовьщеніе Пресвятьія Богоро- 
дицьі (25 березня) — Благовіщення. 
— П. Входь Госгіодень вь Іерусалимь 
— Вербна неділя. — Соборь Архангела 
Гавріила (26 марця) — Благовісника. 
— П. Святой Пасхи. Воскресеніе Хри¬ 
стово. Праздниковь Праздникь—Ве¬ 
ликдень, Паска, Великодні С(ь)в’ята. 
— П. Великомученика Георгія (23 
квітня)—Юрія, Юра. — П. Перенесение 
мощей Св. Николая Чудотворна 
(9 травня) — С(ь)в. Миколи, Ве¬ 
сняного, літнього Миколи. — П. Воз- 
несеиье Господнє — Вшестя, Воз- 
несення. — П. ІІреполовенін. — Права, 
Переплавна Середа (на 4-му тижні 
після Великодня). — П. депь Свягой 
Троицьі —Тройця, Трійця, Зелені 
С(ь)в’ята. — Троицкіе праздпики—Зеле¬ 
ні С(ь)в’ята, Клечальна Неділя. — П. 
День Св. Духа — Сошествіе Св. Духа. 
Духовь день.—С(ь)в. Духа.—П. Рожде- 
ство Іоаина Предтечи (24 червня) — 
Івана Купала, Купайла, Івана Хре¬ 
стителя, Іванець. — П. Св. Апостоловь 
Петра и Павла (29 червня) — Петра 
і Павла. — П. Сооорь 12 Апостоловь (ЗО 
червня)—Полупетра. — П. Великомуче- 
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ішка Пантелеймона (27 липня) — Палй- 
копи, Пантелеймона. — П. Преобра- 
женіе Г оеподнс (6 серпня) — Спас. — 
П. Успеніе Пресвятьія Богороднцьі 
(15 серпня) — Перша Пречиста, Ве- 

- лика Пречиста. — П. Перенесеніе не- 
рукотвореннаго Образа (16 серпня) 
— Пречйсник, Нерукотворенного 
Образа. — П. УсЬкіїовеніе Главьі Св. 
1 оа її її а Предтечи (29 серпня) — 
Головосіка. — П. Рождество Пре- 
святьія Богородицьі (8 вересня) — 
Друга Пречйста, Мала Пречйста. — 
Воздвиженіе Креста Господня (14 
вересня) — Здвйження, Чесного 
Хреста. — П. Покровь Пресвятий 
Богородицьі (1 жовтня) — Покрова, 
Третя, остання Пречйста. — П. Му- 
ченицьі Параскевьі (14 жовтня) — 
Перші Параски. — П. Мученицьі Па- 
раскевьі (28 жовтня) — Другі Па¬ 
раски. — П. Введеніе во Храмь Пресвя- 
тьія Богородицьі (21 листопаду^— 
Введення,Вхід Богородиці. — П. Свя¬ 
тителя Николая мурликійскаго (6 
грудня) — С(ь)в. Миколи, Зймнього 
Миколи. — П. Рождество Господа иаіне- 
го Іисуса Христа (25 грудня) — 
Різдво,'Різдв’яні С(ь)в’ята. — Рожде- 
ственскіе праздиики — Різдво, Різдв’я¬ 
ні с(ь)в’ята.—П. Преподобной Меланін 
Римляньши (31 грудня) — Меланки. 
— П. Храмовой — храм, празник. — 
Канунь праздника —д. Канунь. — Вто- 
рой день послі праздника — попра- 
зен, оддання празника. — Праздннки 
—празникй, с(ь)в’ята, сіьв’яткй. — На 
Праздникахь — На с(ь)в’ятках. — П. 
провести—вщс(ь)в’яткувати. перес(ь)в’ятку- 
вати.—Будеть и на нашей улиці празд- 
ііикь — і в наше віконце зас(ь)вітить 
сонце. — Бьіть у праздника. — 1) бу¬ 
ти на храму, на одпусті; 2) наразй- 
тись, нахопитись на лйхо, здобути 
клопоту, піймати облизня. — П. 
жатвьі — обжйнки 

Празднованіе — с(ь)в’яткування 
Праздновать —с(ь)в’яткувати, празникува- 

ти, справляти с(ь)в’ято 
Праздно — без діла, без роботи, нічого не 

роблячи 
Празднословіе — марномбв^тво, пустомов- 

ність, базікарня, верзіння 
Праздность — бездшля, байдикування, гулі, 

лежа, ледацтво, порожнювання 
ГІраздношатающійся, праздношатаюшаяся 

— вештанець, швендя, байда, сновига, 
сновиґайло 

Праздньїй — 1) порожній, ваканцьовий; 
2) гулящий, порожнуючий. -— Празд- 
ньімь бьггь, пробьіть — 1) порожню- 
вати, вакувати, провакувати; 2) байду- 
вати, баидики бити, гуляти, марну¬ 
вати, пробайдувати, байдикувати, 
пробайдикувати 

Практика — практика 
Практиковать — практикувати 
Практикь — практик 

Практическій — практйчний 
Праматерь, прародительница — прамати, 

прародйтелька 
Праотець, прародитель — прабатько, пра¬ 

отець, прародйтель 
Праотческій — прародйтельський, прабать¬ 

ківський 
Прапорний — прапірний 
Прапорщикь — хорунжий (у козаків) 
Прапорь — короговка, прапір, д. Знамя 
Прапрабабка — прапрабабка 
Прапрадідовскій — прапрадідівський 
Пранрадідь — прапрадід 
Прародительскій — прародйтельський 
Прась, рос. АПіиш Раггигп Ь. — пор, праж, 

прас 
Прахвость — шелйхвіст, шалаган, шахрай, 

дурйс(ь)віт , 
Прахь — 1) порох, пил; 2) тіло. — Мир), 

праху твоєму — пером земля тобі, 
нехай тобі земля пером! — Прахь сь 
нимь! — цур йому, хай йому (лйхо! 
— Прахомь пошло — пішло за вітром, 
димом до горй пішло 

Прачешная — прачкарня, пральня 
Прачешньїй — пральний. — П. валекь — 

прач, пранйк, пральник, д. Валекь 
Прачка — праля, прачка 
Праща, пращь — швйгавка, кйдало, праща 
Пращурь — пращур 
Пребьіваніе — перебування, пробування, 

(в гостях) — гостювання 
Пребьівать, пребьіть — пробувати, жйти, 

бути, пробути, прожити, (цілий 
вік або дуже довго) — вікувати, про¬ 
вікувати 

Превозмогать, превозмочь — перемагати, 
пере9йлювати,(перемогтй, здолати, 
здоліти, подоліти, (багатьох) — по- 
перемагати, попересйлювати 

Превозносить, превознести, ся — 1) вихва¬ 
ляти, величати, славити, ся, звели¬ 
чати, підносити, піднести, вино¬ 
сити, вйнести по-над; 2) вихваля¬ 
тися, величатися, пишатися, бундю¬ 
читися і т. д., д. Величаться, Важ- 
ннчать і Гордиться 

Превознесеніе — вихваляння, величання, 
піднесення по-над 

Превосходитсльньїй — вельможний 
Превосходительство — вельможність 
Превосходить, превзойти — переважувати, 

переважати, гору брати, переви- 
шати, переважити, узяти гору, пере¬ 
вищити, повершйти, покрйти кого, 
(в танцях) — перетанцювати, (в 
с(ь)півах) — перес(ь)півати і т. д. 

Превосходио — чудово, дуже гарно, доско¬ 
нально, знаменйто 

Превосходньїй, но — дуже гарний, но, чу¬ 
довий, во, високогірний, доско¬ 
нальний, знаменйтий 

Превосходство — перевага, перемога, пере¬ 
вищення, вйрцсть 

Превратность—змінність, несталість, хваль- 
шйвість, хибність г 

Превратньїй, но — 1) змінний, несталий, 
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і д. Непостояииьій; 2) неправдивий, 
перекручений, покручений, пере¬ 
вернутий, кривий, непоправді, нав¬ 
паки, навспак, напереверт, нави¬ 
воріт 

Превращать, превратить, ся — 1) перевер¬ 
тати, перекидати, переробляти, 
обертати, ся, перевернути, обер¬ 
нути, перекинути, переробити, ся, 
переродитися. — Превратить, ся вь 
нрчто — обернути, повернути, ся в 
нівець. — Превратить, ся в}, пепель — 
спалити, попалити, спопеліти. — Пре¬ 
вращать, превратить вь дребезги, вь 
порошокь — мотлошити, порохнйти, 
перемотлошити, побити на гамуз, 
на дрізки, на мотлох, спорохнйти; 
2) д. Изміняться 

Превращеніе — перевертання, обертання, 
обернення,заміна 

Превьіспренньїй— найвищий, найвелйчний, 
превисокий 

Превьішать, превьісить, ся — 1) перевищу¬ 
вати, надвйщувати, перевйщити, ся, 
вйгнатися вйще по-над що йньше; 
2) д. Превосходить 

Превьіше — вйще, по-над, по-за 
Превьішеніе — перевйщення, перевйшка, 

поваг 
Преграда — д. Прегражденіе 2 і З 
Преграждать, преградить— 1) перегорожу- 

вати, перетинати, загорожувати, 
перегородйти, загородйти, пере¬ 
тяти, поперегорожувати, заступити 
дорогу; 2) перепиняти, перепинати, 
запиняти, перешкожати, перепи- 
нйти, запинйти, перешкодити, на 
(або у) перешкоді стати 

Прегражденіе— 1) перегорожування, пере¬ 
города; 2) загорода, горожа; 3) пе¬ 
репона, перешкода, завада і д. Пре- 
пона 

ПрегрЬшать, прегрЬшить — грішйти, со- 
грішати, согрішйти, згрішйти, про- 
грішйтися 

ПрегрЬшеніе — гріх, прогрішення 
Предавать, гіредать, ся — 1) віддавати, 

видавати; передавати, здавати, 
віддати, ся. — Предать суду — від¬ 
дати під суд, потягнути до суду. — 
П . тисненію—надрукувати, вйдати. — 
П. землі» — поховати. — П. смерти — 
стратити, смерть заподіяти. — П. Богу 
духь— віддати душу Богові. — П. казни 
— скарати, стратити і д. Казнить. — 
П. пьіткі — віддати на мУки, на 
мордування, на тортури. — Предать 
себя волЬ Божіей — здатися на Бога. 
— Предап» кого — вйдати кого, зра¬ 
дити (кого), вйказати на кого. — П. 
прокляттю — проклинати. — П. забве- 
нію — забувати, не згадувати, пусти¬ 
ти в непам’ять; 2) звірятися, здава¬ 
тися (на кого), віддаватися (кому); 
3) вдаватися, вкидатися, вдатися, 
вкйнутися. — Предаваться печали — 
в тугу вдаватися 

Преданіе— 1) оддання, віддання, вйдання. 

— П. суду — віддання під суд, при¬ 
тягнення др суду; 2) переказ 

Преданность — вірність, відданість, при- 
хйльність 

Преданньїй, но — вірний, відданий, при¬ 
хильний, прихильник, ця 

Предатель, ница — зрадник, ця і д. ИзмЬн- 
никь, ца 

Предательскій, ки — зрадлйвий, во, зрад¬ 
ницький, ко; д. ВІроломиьій і Из- 
міниическій 

Предательство — зрада і д. ИзмЬна 
Предать, ся — д. Предаваться 
Предбрачньїй — передшлюбний 
Предвареніе — упереження, пересторога 

(від чого) 
Предварительньїй, но — попередній, уперед, 

попереду, завчасу, загодя, зараня 
Предварять, нредваріп ь—упережати, упере- 

дйти, попередйрі, вйпередити, за¬ 
побігати, запобігти; предмовляти, 
предмовити, перестерігати, осте¬ 
рігати, перестерегтй, остерегтй (від 
чого). — Предварить обь опасности 
— перестерегтй перед небезпекою, 
остерегтй від небезпеки. — П. прихо- 
домь — попередйти, д. Предупре- 
ждать і Предостерегать ( 

Предвзять — заповзятії, передіще взяти 
Предвзятость — заповзятість, упередність 
Предвзятьій — упередний, наперед взятий, 

заповзятий. — Предвзятая мьісль — 
упередна, наперед взята гадка 

ПредвидЬніе — завбачення, передбачення 
ПредвидЬть — завбачати, передбачати 
Предвкушать, предвкусить — засмаковува- 

ти, засмакувати, наперед смаку¬ 
вати 

Предвкушеніе — засмак ( 
Предводитель, ница — приводець, привідця, 

провіднйк, нйця, проводець, (вій¬ 
ська)—д. Восначальникь, (сторонниц- 
тва) — проводарь, проводйрь, вер¬ 
ховода, (розбійників) — ватаг, вата¬ 
жок, (колядників) — береза, (голоти) 
— голотовода. — Предводитель дво¬ 
рянства, Предводительша — мар¬ 
шал, маршалок, предводйтель, ка 

Предводительство — провід, прйвід 
Предводительствовать — перед вестй, ота¬ 

манувати, отаманити, ватажкувати, 
ватажити поводатарювати, дово¬ 
дити (ким) 

Предводить — перед вестй 
ПредвозвЬіцать, предвозвістить— 1) при- 

звіщати, призвістйти; 2) д. Пред- 
віщать ' 

ПредвозвІщеніе — 1) призвіщення, прй- 
звість, прйзвісткд; 2) віщування 

ПредвЬдЬніе — передвіджа, передвідання, 
знаття прийдешности 

ПредвЬстіе — прйзвість, передчуття 
ПредвЬстникь — віщун,,вістун 
Предві.чность — передвічність , 
Предвічний — одвічний, передвічний 
Предвіщаніе — віщування, пророкування, 

ворожба 
ПредвЬщать — віщувати, пророкувати 
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ПредвЬщатель, ница — віщун, вістун, ка, 
ворожбит, ка, 

Предгоріе — передгір'я 
ГІредгорньїй — передгірний , 
Преддверіе— прйсінок, присінки, місце пе¬ 

ред дверима, прихід. — Преддверіе 
ада — передпекло 

Предержащій — зверхній,-вищий, урядовий 
(про начальство) 

Предзнаменованіе — 1) знак, ознака, зна¬ 
мено; д. Знаменіе; 2) д. Предвоз- 
візщеиіе 

Предзнаменовьівать — вістувати, віщувати, 
пророкувати, напророкувати 

ГІредисловіе — передмова, переднє слово, 
вступне слово, передслово. — ГІреди- 
словіе ділать — передмовляти 

Предисловньїй — передмовний 
Ііредковскій — предківський 
Предлагать, предложить — передкладати, 

прекладати, класти, предложйти, 
пропонувати, запропонувати; вноси¬ 
ти, внести, внести, зробити вне¬ 
сок. — Предложить вопрось—спитати, 
запитати, поставити питання. — Пред- 
лагающій — внескодавець, передкла- 
даючий, пропонуючий 

Предлогь— 1) вимівка, од(від)мова, одмов- 
ка, д. Отговорка; 2) приключка, 
притока; 3) (грам.) — приіменник 

Предложеніе — передкладання, подання, 
прекл,адання, внесок, пропозиція; 
ос(ь)відчення, ос(ь)відчини. — Онь ей 
сдьлаль предложеніе — він посватав¬ 
ся (або послався) до неї, ос(ь)від- 
чився їй 

ГІредложньїй падежь — відмінок сьомий, 
місцевий 

Предметний — предметовий, річевйй 
Предметь — предмет, річ, ціль, мета. — От, 

нмЬль вь предметі, — він мав на меті 
Предмостньїй — передмостовий 
ПредмЬстіе — передмістя 
ПредмЬстникь — попередник, д. Пред- 

шественникь 
Предназиачать, нредназначить — упризна- 

чати, уприділяти, упризначити, 
уприділйти, судити 

Предназначеніе—упризначення, призначен¬ 
ня, уприділення 

Прсдпамі.рева іьсн, нреднамЬриться — замі¬ 
рятися, намірятися, уіати на думці, 
призначати, за(на)міритися, покла¬ 
сти на думці, призначити 

ПреднамЬреіііе — замір і д. НамЬреніе 
ПреднамЬреііность — умисність, навмис¬ 

ність 
ПреднамЬренньїй, но — призначений; нав¬ 

мисний, умисний, но 
Предначертаніе— попередній нарис, план 
Предначертьівать — рисувати, нарисову- 

вати наперед , , 
ПредобЬденньїй — передобідній, передобі- 

дяций. — Предобвденное время—перед¬ 
обіддя, передобідок 

Предокь, (мн.) предки — предок, предки, 
предків’я 

ПредонредЬленіе — упризначення, призна¬ 

чення, судьба, передсуд 
ПредопредЬлять, предопредЬлить —упризна- 

чати, приназначати, уприділяти, 
упризначити, приназначити, упри¬ 
ділйти. — Ему предопреділено — йому 
судилося. — ПредоиредЬленньїй—упри- 
значений, судний, (про жениха або 
молоду) — сужений, на 

Предоставлять, предоставить, ся — зостав- 
ляти, од(від)давати, дозволяти, зо¬ 
ставити, оддати, дозволити, дору¬ 
чати, доручйти. — Предоставляю на 
ваше уемотрЬніе — здаюся на вашу 
волю, ласку, обміркування.,— Предо- 
ставляется вамь право — вільно вам, 
маєте право. — Предоставляю себь 
право—застерігаю собі право. — Пре- 
доставляется судить другимь —нехай 
йньші судять. — Предоставьте мнЬ зто 
сдЬлать — дозвольте мені це зробй- 
ти, нехай це я зроблю. — Предоста¬ 
вляю на ваше сужденіе — здаюся на 
ваш суд 

Предоставленіе — зоставлення, залйшення, 
застереження, віддавання, давання, 
дозвіл, доручення 

Предостерегать, предостеречь — остерігати, 
перестерігати, остерегтй, пересте- 
регтй. — Дать себя предостеречь — 
датись на пересторогу 

Предостереженіе — осторога, пересторога, 
перестерігання 

Предосторожность — осторога, обережність 
Предосторожньїй — обережний, бережений, 

сторюжкйй, обачний і д. Осторож- 
НЬІИ 

Предосудительность — негожість, доган- 
ність, незвичайність 

Предосудительньїй, по — срамотний, соро¬ 
міцький, негожий, доганний, не¬ 
звичайний, неподобний і д. Постьід- 
ньій і Неприличіїьій 

Предотвращать, предотвратить, ся — одвер¬ 
тати, одвернути, ся 

Предотвращеніе — відвернення, усунення 
Предохранитель, ница — охоронець, охорон¬ 

ниця, охоронник, запобіжник, ниця 
Предохраненіе — охррона, заховання, (від 

чого) — запобіження , 
Предохранительньїй — охоронний, запобіж¬ 

ний 
Предохранять, предохранить — оберігати, 

охороняти, оберегтй, охоронити, за- 
хбвувати, заховати від чого 

Предощущать, нредощутить — д. Предчув- 
ствовать 

Предпечекь — прйпічок, д. Печь 
Предписаніе— наказ, прйпис 
Предписьівать, предписать— припйсувати, 

наказувати, приписати, наказати 
Предполагать, предположить — гадати, ду¬ 

мати, припускати, домислятися, 
здумати, задумати, домйслитися, 
припустйти. — ЧеловЬкь предпола- 
гаеть, а Богь располагаеть — чолр- 
вік стріляє, а Бог влучає; чоловік 
мйслить, а Бог керує 

Предположеніе — здогад, домисел, догад, 
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припущення, догадка 
Предположительньїй — здогадальний, при- 

пускальний 
Предгіосдідній — передостанній, передпо- 

слідній 
Предпосьілать, прсдпослать — посилати, 

послати наперед, уперед 
Предпотопньїй — передпотоповий ( 
Предночитать, гіредночесть ся — воліти 

краще, вважати за краще, перевагу 
давати, перед давати, ставити вище, 
зволіти краще, перевагу, перед дати, 
поставити вище 

Предпочтеніе — перевага, перед, першен- 
ство. — Оказьівать предпочтеніе — 
перевагу, перед давати 

Предпочтительньїи, но — переважний, но, 
кращий, ще, вищий, ще. — Предпочди- 
тельнЬе рсего — над усе, передовсім, 
передусім 

ГІредгіочтительность — першенство 
Преднриниматель—підприємець, предпри- 

ємець 
Предприиимать, предгіринять — підприй- 

мати, предприймати, предприняти, 
підприиняти, заходитися, братись, 
взятись на що ( 

ГІредпріимчивость — заміристість, заповзя¬ 
тість, підприімливість 

Предпріимчивьій — с(ь)міливий, відважний, 
заміристий, заповзятий, підприім- 
ливий 

Предпріятіе — передвзяття, предузяття, 
підприємство, предприємство, за¬ 
ходи 

ПредразсвЬтньїй — дос($>)вітни(і)й 
Предразсудокь — марновірство, упереджен¬ 

ня, забобон 
Предрасположеніе — схильність 
Предрасположенньїй—схильний. — П. кь бо- 

лЬзнямь — хоровитий,слабовитий, 
нездоровкуватий, схильний на хо- 
роби. — П. кь нарьіваїмь — болячкува- 
тий 

Предрекать, предречь — віщувати, проро¬ 
кувати, вйвіщувати 

Предсердіе — передсердя 
Предсказаніе— віщування, пророкування, 

прорікання, провіщення, 
Предсказатель — віщун, провісник 
Предсказьівать, предсказать — віщувати, 

провіщати, пророкувати, провістити 
Предсмертньїй — передсмертний. — Пред- 

смертная агонія—конання.—Предсмерт- 
ньія пятна — мурава, муравйця 

Представать, предстать — ставати, стати, 
станути перед ким 

Представитель, ница — заступник, ця, пред¬ 
ставник 

Представительньїй — 1) заступницький, 
представницький; 2) показний, ста¬ 
тарний, личнйй 

Представительство — заступництво, пред¬ 
ставництво 

Предсіавлеиіе — 1) представа, внесення, 
показ, вистава; 2) уява, уявлення, 
уявлювання 

Представлять, представить, ся — 1) ставити, 

представляти, поставляти, виста¬ 
вляти, становйти, поставити, пред¬ 
ставити, вйставити, ся.—Представить 
свидЬтелей — поставити с(ь)відків. — 
Представить драму — вйставити дра¬ 
му.— Представилсяудобньїйслучаи— 
вйпала добра оказія, нагода; 2) пред¬ 
ставляти представити, ся; 3) уявля¬ 
ти, ся, заявляти, ся, докладати на 
думці, здаватися, мріяти, ся, мари¬ 
тися, роїтися, уздріватися, ввижа¬ 
тися, вбачатися, верзтйся, об’явля¬ 
тися, уявйти, ся, з’явй7и, ся, по¬ 
класти н^ думці, примрітися, врої- 
тися, уздрітися, приверзтися. — Пред¬ 
станьте себЬ, что...—уявіть собі, що... — 
Представляться нередь глазами —вви¬ 
жатися, привйджуватися, вбачати¬ 
ся, уздріватися. — П. во сиі>— снйтися, 
верзтйся, маритися, приснйтися, 
приверзтйся; 4) удавати, прикида¬ 
тися, удати, прикйнутися. — Предста¬ 
вляться дурачкомь — дурника строї¬ 
ти. — П. кого — представляти, перекрй- 
влювати, перекривляти, перекри- 
вйти 

Предстаиіе — ставлення себе 
Предстатель, ница — заступник, ця, оборо¬ 

нець, оборонниця, посередник, ця 
Предстательство — заступництво, оборона 
Предстательствовать—- заступатися, осту¬ 

патися, ставати, обстоювати, обста¬ 
вати за кого 

Предстоять — 1) стояти (перед кйм або 
чим), ставитись; 2) бути на меті, 
мати, мусити, наставати, наступати. 
— Предстоить большой трудь — буде 
(має бути) багато роботи.—Предстоить 
дальній путь — має бути далека до¬ 
рога. — Вскорі предстоить мій» поїздка 
— незабаром маю (або мушу) їхати 

ПредсЬдатель, ница — голова, предсіда- 
тель, ка 

Предсідательство — провід, головування 
ПредсІдательствовать — головувати, пред- 

сідати 
ПредубЬждать, -дить — упереджати, -дйти 
Предубіжденіе — передсуд, упередження 

проти чого 
Предувьдомленіе — 1) завідомлення; 2) д. 

Предисловіе 
Предувьдомлять, предувідомить — заві- 

домляти, завідомйти, оповіщати, 
оповістйти (загодя) 

Предугадьівать, предугадать — наперед уга¬ 
дувати, угадати, предчувати 

Предуготовленіе — приготування 
Предуготовлять — приготовляти 
Предузнавать — пізнавати наперед 
Предузнаніе — провщжа, завбачення, про¬ 

бачення, провідження 
Предумьішленіе, предумьішленньїй, но — на¬ 

мір, умйсність, умйсний, умйсне, 
навмйсне, з наміром , 

Предунредительньїй, но — запобігливий, 
запобіжний, о, ввічлйвий, о 

Предупредительность — запобігливість, за- 
' побіжність, ввічлйвість 
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Предупреждать, предупредить— 1) запобі¬ 
гати (чому), упережати, упереджу¬ 
вати (кого в чому), попережати, за¬ 
побігти (чому), упередити, попере¬ 
дити, випередити; 2) д. Предварять 

Предупреждсніе—попередження, упереджен¬ 
ня, забіг 

Предусматривать, предусмотріть— завба¬ 
чати, предбачати, прозирати„завбачиги 

Предусмотрнтельность — прозірливість, 
обачність , 

Предусмотрительньїй — прозірливий, обач¬ 
ний і д. Осмотрительпьій 

Предустановлять — наперед установляти, 
укладати 

Предчувствіе — предчуття, прочування, 
прйзвістка 

Предчувствовать, ся — предчувати, ся, про¬ 
дувати, зачувати. — Я ничего не пред- 
чувствовал ь— мені нічого не чулося 

Предшественникь, ца — попередник, ця, 
попередничий 

Предшествіе — предходження, попере¬ 
дження 

Предшествовать—предходити, передувати, 
упереджувати, попережати і т. д., 
д. Предварять 

Предшествовавшій, предшествующій — пере- 
дущий, попередній 

Предь, предо — перед, передо. — Предь гла- 
зами — перед очима, поперед очі. — 
Предь нимь — перед ним, перед його 

Предьявитель, ница — показувач, показу- 
вачка;власник,власниця 

Предьявлять, предьявить — показувати, 
подавати, показати, подати. — П. 
искь — позов давати, дати (за що, 
на кого), заложйти (кому, за що, на 
кого) 

Предьявить требованіе — поставити, ви¬ 
ставити вимогу; вимагати, правити, 
доправлятись 

Предьявленіе — показування, показання, 
виставлення, виставлювання, 

Предьідущій — попередній, передніший 
ПредЬль — 1) гра(я)нйця, грань, межа, обруб, 

міра; доля, призначення; 2) кінець, 
край, крайнйця. — Вьійти изь преді- 
ловь — ступйти, перейтй через край, 
за край зайтй 

ПредЬльньїй — погра(я)нйчний, крайній 
Преемникь, ца — наслідник, наступник, ця 
Преемничество, нреемство — наступництво, 

спадкоємство 
Преемственность — наступство, спадко¬ 

вість 
Преемственньїй — спадковйй, наступний, 

д. Наслідственньїй 
Прежде — перш, перше, перве, до сього, 

поперед, попереду, вперед. — Прежде 
всего — перше всього, перш за все, 
поперед усього, насамперед, найпер¬ 
ше. — Прежде нежели — перш як. — 
Прежде чьмь— нім.—Прежде окончанія 
года — перш як рік минув, перш як 
вййшов рік. — Прежде времени—перед¬ 
часно, до часу і д. Преждевреіценно 

Преждебьівшій — передніший, давніший 

Преждевременньїй, но — передчасний, но, 
нечасний, завчасний, но, до часу, 
передвчасно, не часно, без порй, 
порано.—Преждевременньїй ребеиокь 
— не часна дитйна, не часне 

Преждевременность — невчасність, нечас- 
ність, передчасність 

Прежиій — перший, попередай, колйщній. 
— Пуще прежняго — більше, гірше, 
як перше, як колйсь 

Презенть — гостинець і д. Подарокь 
Президенть — президент, предсідатель, 

голова, (козацької республіки в 
Україні) — гетьман, (жінка його) — 
гетьманова, (син) — гетьманенко, 
гетьманич, (дочка) — гетьманівна, 
(на Запоріжжі) — кошовйй отаман 

Презирать, презріть —- 1) зневажати, по¬ 
горджати, гордувати, презирати, 
зневажити, погордйти, занехаяти, 
занехати, д. Пренебрегать; 2) не 
боятися, не дбати про..., не вважати 
на... 

Презрительность — погірдливість, зневаж¬ 
ливість 

Презрительньїй, но — 1) ганебний, но; 
2) зневажливий, вр, зневажний, но, 
погордлйвий, погірдливий, презйр- 
ливии, во, презйркуватий, то; д. Пре- 
небрежительньїи 

ПрезрЬніе — зневага, горювання, погорда, 
презйрство.—Презрьніе нести, бьггь вь 
презрьніи — поневірятися. — Презрі- 
ніе вказать — зневажити (кого), по¬ 
гордйти, погордувати (ким) 

ПрезрЬнний — огйдний, гидкіш, паскуд¬ 
ний, ганебний 

Презріть — д. Презирать 
Преизобиліе — велйка роскіш, ряснота, 

гойність, наддостаток 
Преизобиловать — ряснйти (чим) 
Преимущестренньїй, но — переважний, но, 

головніший, більше того, над усе 
Преимущество — 1) перевага, перед, пер- 

шенство, перевишка, д. Превос- 
ходство і Предпочтеніе; 2) привілей, 
гора. — П. дать — перед, перевагу, 
гору дати 

Пренмуществовать — переважати, мати пе¬ 
ревагу, мати гору, рору брати 

Преисподніи — найспідніший, підземний, 
підземельний. — Преиеподняя — 
пекло, д. Адь 

Преисполиенньїй — повний, заповнений, 
переповнений , 

Прейсь-куранть — цінник 
Преклонний — 1) схильний, д. Наклонньїй 

2; 2) похйлий. — П. возрасть — похй- 
лии вік 

Преклонность — 1) схйльність, д. Наклон- 
ность 2; 2) похйлість 

Преклонять, преклонить, ся — 1) нахиляти, 
схиляти, прихиляти, нагинати, на¬ 
хилити, схилйти, прихилйти, на¬ 
гнути, ся; 2) кланятися (перед ким), 
поклонятися (кому), поклонйтися, 
уклонитися. — Преклонить КОЛІНІ! — 
стати навколішки 
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Преклоненіе — схиляння; намова, нахил, 
переконування 

Прекословить — перечити,суперечити 
Прекословіе — суперечка 
Прекословньїй, но — суперечний, но 
Прекрасньїй, но — прекрасний, но, прегар¬ 

ний, но, дуже гарний, чудовий, во 
Прекращать, нрекрати гь, ся — припиняти, 

спиняти, припинити, спинити, ся; 
переставати, кінчати, перестати, 
скінчити, ся; переводити, ся, зво¬ 
дити, збавляти, перевести, звести, 
ся, збавити. — Оііь нрекра гиль свои кь 
намь мосіщеніи— він перестав у нас 
бувати, —Прекратитьраооту— пере¬ 
стати від роботи, скінчити роботу, 
припинити роботу , 

Прекращеніе — перестанок, кінець, закін¬ 
чення, припинення; перевід 

Прелестность — повабність, принадність, 
вабливість 

Прелестникь, ця — баламута, ка, зводй- 
тель, ка, зві(о)дник, ниця, перелес¬ 
ник 

Прелестньїй, но — чарівний, принадний, но, 
повабний, но, знаднйи, знадливий, 
заласний і д. Прекрасньїй і ПлЬни- 
тельньїй 

Прелесть— 1) краса, роскіш; 2) ваба, при¬ 
ваба, принада, омана і д. Обольще- 
ніе і Ооаяніе. — Какая прелесть! — 
що за роскіш! 

Прелестность — повабність, принадність, 
вабливість 

Преломленіе — перелрмлюварня, розлом¬ 
лювання, перелім, розлім 

Преломлять, преломить, ся — ламати, ся, 
переломлювати, ся, розломлювати, 
переломити, розломити, ся 

Прельститель, ница —д. Прелестникь, ца 
Прельстительньїй, но — принадний, приваб¬ 

ний, но, вабливіш, звабливий, во, 
д. Обольстительньїй 

Прельщать, нрельстить, ся — чарувати, на¬ 
дити, знажувати, влещати, облещу¬ 
вати, прилещати, улестювати, ва¬ 
бити, зводити, причарувати, обча- 
увати, зачарувати, знадити, зва- 
ити, привабити, принадити, вле¬ 

стити, залеститися, поважитися, 
д. Обольщать і Плішить 2 

Прельщеніе— ваба, приваба, принада, по¬ 
ваба, поваб 

ПрелюбодЬй, ка — перелюбець, ка, перелюб¬ 
ник, ця, чужолюбник, ця, чужолож- 
ник, ця 

Прелюбодішиичать — чинити перелюб, чу- 
жоложити, (про жінку) — скакати у 
гречку 

IIрелюбод’Ьисгво, прелюбодІ>яніе — пере¬ 
любство, перелюб, чужолюбство, чу- 
жоложство 

ПрелюбодЬйствовать — перелюб чинити, чу- 
жоложити 

Прематерой — здоровенний, величенний, 
величезний; товстючий, товстелез¬ 
ний 

Премилосердиьій — наймилосердніший 

Премильїй — дуже милий, гарний, преми- 
ленний,премилий 

Преминуть — проминути, обминути, зане¬ 
дбати, занехаяти, покинути, забути. 
— Не премину увЬдомить варь — не 
забуду сповістити вас, неодмінно по¬ 
дам вам звістку 

Премія — премія, нагорода 
Премного — дуже багато, пребагато 
Премудрость — премудрість 
Премудрий — 1) премудрий, дуже мудрий, 

розумний; мудрячий, муарований 
Пренебрегать, прснебрсчь — зневажати (ко¬ 

го), гордувати, погоржувати (ким), 
гребувати, гребати, нехтувати (ким, 
чим), зневажити, погордувати, по¬ 
гребати, занехати, занехаяти; 2) не¬ 
хтувати, недбати, незважати, зане¬ 
хати, занедбати, понехати, попонех- 
тувати, зацурати, облишити 

Пренебрегатель, -ница — недбаха, недба¬ 
лець, -балиця 

Пренебреженіе — зневага, погорда, горду¬ 
вання, цурання, нехтування. — Оста¬ 
вить вь пренебреженш — занедбати, 
занехаяти і т. д., д. Пренебречь. — 
Находиться вь пренебрежеиіи, под- 
вергать себя пренебреженію, впасть вь 
пренебррженіе — поневірятися, піти 
в поневірок, д. ПрезрЬніе нести 

Пренебрежительньїй, но — зневажливий, во, 
неуважливий, во, зневажно; погорд¬ 
ливий, погірдливий.—Пренебрежпгель- 
но обращаться сь кі,мь — гордувати 
(ким), нехтувати (ким), поневіряти 
(кого) і д. Пренебрегать 

Пренебрежительность — погордлйвість, по- 
гірдливість, зневажливість 

Преніе — спір, суперека, дискусія, роспра- 
ва, промови,дебати 

Преобладаиіе — панування, перевага 
Преобладать — панувати, переважати, пе¬ 

ревагу мати,гору брати 
Преобладающій — переважаючий 
Преображать, преобразить, ся — преобра- 

жати, перевертати, переінакшувати, 
переміняти, перекидати, ся, преоб- 
разйти, перевернути, переінакшити, 
перемінити, ся, перекинути, ся, д. 
Превращаться 

Преображеніе — прецбраження, обертання, 
переміна, одміна. — Праздникь П. 
Господня — д. Праздникь 

Преобразованіе—перетворення, переобраз 
Преобразователь, -ница — перетворець, 

-рнйця, реформатор, -торка 
Преобразовьівать, гіреобразовать, ся — пере¬ 

творити, переробляти.перетворйти, 
переробити, ся, зреформовувати, 
зреформувати 

Преодолимьій — переможний, поборймий 
Преодолі.вать, преодолЬть — перемагати, 

змагати, посідати (що), перемогтй, 
змогтй, здоліти, посісти (що), поду¬ 
жати, д. Осиливать і Превозмо- 
гать 

ПреодолЬніе — перемога 
Преосвященний — преос(ь)в’ященний, вла- 
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дика, превелебний 
Преосвященство — преос(і)в’ященство, 

превелебність 
Препинаніе — припйнка, притика. — Знаки 

препинанія, препииательньїе — знаки 
. розділові: протинка, крапка з про- 
тинкою (або середник), двокрапка, 
крапка, знак виклику, знак питай- 
ний або знак питання, знак наве¬ 
дення, знак сполучення 

Прегніраться — суперечитися, сперечатися, 
перекорюватися, 

Пренирательство— спірка, суперека, супе¬ 
речка 

Преподаватель, ница — учитель, ка, викла¬ 
дач, ка 

Преподавательньїй — викладовий 
Преподавать, преиодать — учити, научати, 

викладати, провадити, научити 
Преподаваніе — наука, навчання, викла¬ 

дання, виклад 
Преподобіє— 1) с(ь)в’ятість, праведність; 

2) преподобіє, велебність 
Преподобиться — прис(ь)в’ятйтися, (іронич- 

но) — приматкобожитися 
Преподобний — 1) преподобний, с(ь)в’ятоблй- 

вий, праведний; преподобник, ця; 
2) велеоний, преподобний. — Препо¬ 
добний отець! — велебний отче! 

Преполовеніе — 1) половина, середина; 
2) права, переплавна середа, д. 
Праздішкь 

Препона — притика, притичина, завада, пе¬ 
репона, припйнка, перешкода, пере- 
чепа, перечіпка , 

ГГрепоясьівать, препоясать, ся — підперізу¬ 
вати, підперезати, ся і д. Опоясьі- 
вать, ся 

Препровождать, препроводить — слати, пе¬ 
ресилати, одсилати, переслати, оді- 
слати; одпровадити, відпровадити 

Препровождать, препровесть — проводити, 
провести (час), перебути 

Препровожденіе— 1) пересилання; 2) часу 
вживання. — Для препровожденія 
времени — для розваги, для,роз- 
рйвки, аби час змарнувати, знічого 
робити 

Препятствіе — перешкода 
Пренятствовать — перешкожати, на (у) пе- 

, решкоді ставати, чинити перешко¬ 
ду, запиняти, боронити, перечеплю- 
вати, перебивати. — Препятствую- 
щій, ая -— перешкбдник, ця 

Прерваніе — перерва 
Пререкать — перечитр 
Пререканіе — спір, спірка, суперека, супе¬ 

речка 
Прерогатива — первоправо, прерогатива 
Прсрьівать, прориваться— переривати, пе¬ 

рервати, (річ, пісню) — перебивати, 
перепиняти, перехоплювати, пере- 
чеплювати, перебаранчати, переби¬ 
ти, перепинити і т. д., д. Переби¬ 
вать 2 і Переривать 2 

Прерьівистьій, то — д. Отрьівистьій, то 
Пресвитерь — с(ь)в’ященик, піп 
Пресловутьій — славетний, знаменйтий 

Пресловутость — славетність, знаменйтість 
Преслушаніе — неслухнянство і д. Непо- 

виновеніе 
Преслідованіе — слідкування, стеження; 

утиск 
Преслідователь, ница — утйскач, гнобй- 

тель, ка 
Преслідовать — гнатися, слідкувати, сте¬ 

жити; утискати, нападатися, на- 
пастуватися 

Пресмьїканіе — плазування 
Пресмьїкаться — плазувати, лазити 
Пресмьїкающійся, прссмьїкающссся — плазо- 

вйтий, плазуватий; плазун, гад, га¬ 
дина, поплазка 

Преспокойцьій, но — дуже спркійний, пре¬ 
спокійний, найспокійніше 

Пресса — преса, друковане слово 
Прессовапіе — гніт, тиск, стискання, (воску) 

— воскобойня, пресування 
Прессовать — гнітйти, душйти, нагнітати, 

відтаскувати, вичавлювати, відкла- 
дуват.и, пресувати. — Прессованньїй 
— гні.чений, тйснений, пресований 

Прес сі.—гніт, чави. — Положить подь прессь 
— покласти під гніт, нагнітати 

ГІрессь-папье — прйгніток, душка 
Преставленіе — смерть, сконання 
Преставляться, преставнться — переставля¬ 

тися, переставитися, умирати, умер¬ 
ти, сконати 

Престарьлость — старість, старощі 
Престарілий — прйстарий, старйй, старо¬ 

денний , 
Престоль — престіл (в церкві і царський 

трон), СТІЛ 
Престолонаслідіе — наступство на трон, 

престолонаступництво 
Престольний — вівтарний; престольний, 

тронний 
Престранньїй, но— предйвнйй, прехимер- 

ний,но 
Преступать, преступить — переступати, 

переступйти; ламати, зламати (за¬ 
кон, віру) , 

Преступленіе — злочйнство, лиходійство, 
переступ. — Поймать на самомь пре- 
ступленіи, на місті преступленія 
— піймати, схопйти на гарячому 
вчйнку 

Престунникт,, ца — злочйнець, ілочйнниця, 
лиходій, ка, винуватець, винуват- 
ник, ця, беззаконник, ця 

Преступность — злочйнність, переступність 
Преступньїй — злочинний 
Пресуществленіе (теол.) — переісточення, 

перетворення 
Пресуществлять, вить — переісточувати, 

переісточити, перетворяти, пере- 
творйти 

Пресьіщать, пресьітить, ся — пересшцати, 
переситити, ся, роскошувати 

Пресьіщеніе— насит, нехоч 
Пресікать, пресічь— 1) збавляти, зводити, 

переводити, нйщити, винйщувати, 
збавити, звестй, вйнищити; 2) пере¬ 
пиняти, перепинйти, спиняти, спи- 
нйти, припиняти, припинйти 
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ПресЬченіе — 1) перевід, нищення; 2) спин, 
припинення 

Претворять, претворить, ся — перетворити, 
перетворити, ся 

Претендовать — нарікати, ремствувати (на 
кого); д. Домотаться 

Претензія — нарікання, ремство; дома¬ 
гання; позов, д. Искь. — Онь на меня 
вь претензій — він на мене нарікає, 
ремствує. — Подать, предьявить пре¬ 
тензію — запізвати, позов заложйти, 
дати , 

ПретерпЬвать, нретериЬть — терпіти, ви¬ 
терплювати, зазнавати, витерпіти, 
перетерпіти, натерпітися, нагорюва¬ 
тися, зазнати 

Претить— 1) боронити, забороняти, зака¬ 
зувати, д. Запрещать і Возбранять; 
2) погрожувати, страхати, лякати; 
3) гидувати; нудити, млоїти. — Пре¬ 
тить положить вь роть — гидко в рот 
покласти. — Мнь претить — мені 
гидко, мене нудить, мене млоїть 

Преткновеніе — притика, притичина, пере¬ 
шкода і д. Пренона. — Камень преткно- 
венія — притичина, камінь споти¬ 
кання 

Преувеличеніе — прибільшування 
Преуведичивать, преуведичить, ся — при¬ 

більшувати, прибільшити, ся, пере- 
борщати, переборщити, передати ку¬ 
ті меду. — Преувеличить похвалу — 
перехвалити на один б;к 

Преувеличенньїй, но — прибільшений, но, 
пересадний, но, надмірний, но 

Преумньїй, но — дуже розумний, но 
ПреуспЬвать — мати поспіх 
ПреуспЬяніе — поспіх 
Преходить, прейти — проходити, перехо¬ 

дити, минати, пройти, перейти, ми¬ 
нути, ся 

Преходящій — минулий, минущий, пере- 
бутнйй, дочасний 

Прехожденіе — перехід 
При — при, за 
Прибавка, прибавленіе— 1) додавання, при¬ 

бавляння, долучення; 2) додаток, 
додача, прибавка, придаток, при¬ 
дача, наддача 

Прибавлять, прибавить, ся — додавати, до¬ 
бавляти, прибавляти, набавляти, 
прикладати, прикидати, доточати, 
додати, надати, при(до, на)бавити, 
прикласти, прикинути, при(до)то- 
чйти, ся, (трохи) — підбавляти, під¬ 
бавити, (до ваги) — приважити, 
(з лишкою) — перебавляти, переда¬ 
вити, ся, (про людність) — налюдніти, 
(води то-що) — побільшати, (ціну) — 
накйнути. — Прибавить шагу — при- 
спішйти 

Прнбавочньїй — добавочний, додатковий 
Прибаутка— прйкладка, прйказка, верзуцка 
Прибаюкивать, прибаюкать — прис(ь)піву- 

вати, прис(ь)півати, приколихати 
(дитину) 

ГІрибереї ать, приберечь, ся — приберігати, 
иощажати, приберегти, ся, при¬ 

ховувати, приховати 
Прибережний, прибережье — д. Побе¬ 

режний, Пооережье 
Прибивать, прибить— прибивати, прибити, 

(морально) — приголомшити, (лати 
до кроков) — латйти, налатйти 

Прибираніе — прибирання, убирання 
Прибирать, приорать, ся — 1) прибирати, 

убирати, чепурити, прибрати, убра¬ 
ти, причепурйти, ся, повбирати; 
2) убиратися, виражатися, чепурй- 
тися, убратися, вйрядитися, при¬ 
чепуритися. — Прибрать кь рукамь 
— а) приховати, о) взяти в руки, до 
ук прибрати, у шори забрати, при- 
оркати 

Приближать, нриблизить, ся — наближати, 
ся, зближати, ся, блазитися, ближ¬ 
чати, ся, надходити, наблйзити, ся, 
приблйжчати, поблйжчати, приблй- 
жити, ся, (про скільки) — понабли- 
жатися 

Приближеніе — наблйження, зблйження 
Приближенность — блйзькість 
Приближенньїй — блйзький; підручник 
Приблизительньїй, но — 1) приблизний, но, 

блйзько (до чого), на згляд, на око; 
2) наближаючий, зближаючий 

Приблудиться — приблукати, ся, приблудй- 
ти, ся ' 

Прибой — прибій 
Прибоина — планка (опілок або дошка, що 

прибивається(для закріпи) 
Приборь — пристрій, прйлад, снасть, на- 

чйння, струмент, справйлля; накрит¬ 
тя столове. — Приборь колесь — 
стан коліс. — П. кухонний — кухенна 
справа. — П. рьіболовиьій—рибальська 
снасть. — П. для подиятія стіні—ли- 
сйці. — П. для сіянія — сівкй, сіянці. — 
Накрить столь на 10 прі;борорь — 
накрйти стіл на 10 чоловік, осіб. — 
Приготовить столь на 10 че/ювікь — 
налаштувати стіл на 10 осіб 

Прибочениваться, прибочениться — братися, 
взятися у боки 

Прибраснвать, прибросить — прикидати, 
прикйнути, накйнути; підкидати, 
підкйнути 

Прибережье—побережжа, береговина, узбе- 
режжа 

Прибрежньїй — побережний, береговйй. — 
Прибрежная низменность — берего- 
вище, бережина. — П. житель — 
бережан, бережак 

Прибрести — приплестйся, приплентатися, 
причвалати, примандрувати, при¬ 
тьопатися і т. д., д. Брести і Пле¬ 
стись 

Прибьіваніе — прибування 
Прибивать, прибить — прибувати, прибути, 

достатися 
Прибьілой — прибулий 
Прибьіль— прибуток, корйсть, зиск, пожй- 

ток, барйш, набуток, потяг. — При- 
бьіль (од пчіл, овець, корів) — узя¬ 
ток. — Вода идеть на прибьіль — 
вода прибуває 
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Прибьільиьій — корисний, ВИГІДНИЙ, пожи¬ 
точний 

Прибьітіе — прибуття, прихід, приїзд 
Прибігать,— 1) (прибіжать) — прибігати, 

прибігти, (дуже швидко)—прилопо- 
тіти, (трюхаючи) — притрюхати; 
2) (прибьгнуть) — удаватися, удатися 

Прибіжите— притулок, прихйлище 
Прибіливаться — д. Подбіливаться 
Привада — принада 
Приваживать, привалить, ся — 1) приваблю¬ 

вати, вабити, принажувати, нади¬ 
ти, приманювати, привабити, при¬ 
надити, приманити, спонадити, ся, 
(про кількох) — попринажувати; 
2) привчати, ся, привикати, призви¬ 
чаювати, ся, звикати, привчити, ся, 
привикнути, призвичаїти, ся, звик¬ 
нути 

Приваливать, привалить — 1) привалювати, 
прикочувати, привалити, прико¬ 
тити (що важке); 2) приставати, 
причалювати, пристати, причалити; 
3) сунути, плавом пливти, насунути, 
приперти 

Приваль — 1) причал; 2) спочинок, (від) 
одпочйнок, одпочйвок, опочйвок 
(війська в поході) 

Приваривать, приварить — приварювати, на¬ 
варювати, приварити, наварити, (ста¬ 
лі) — насталити 

Приварина — накип 
Приварна — д. Наварна 
Привариьій — д. Навариой 
Приварокь, приварь — 1) приварок, при¬ 

смаки; 2) вариво, варене 
Приведете — привід, припровадження; на¬ 

ведення. — Приведете вь порядокь 
— порядкування, упорядковування 

Привезете — привезення 
Привередливьій— вередливий, вигадливий, 

примхливий, витребенькуватий, пе¬ 
ребірливий, (тільки про їжу) — пун- 
диковий , 

Привередникь, ца — вередун, хд, вередій, 
ка, вередник, ця, перевірник, ця, 
вигадник, ця, вигадько, перебендя 

Привередшічаніе—вередування, привереди, 
примхи, перебір і т. д., д. капризи 

Привередничать— вередувати, мудрувати, 
вигадувати, перебирати і д. каприз- 
ничать 

Приверженець, ца — прихильник, ця, при- 
хйлець 

Привержешюсть — прихйльність, прихй- 
леїшя 

Приверженньїй — прихйльний, д. Пре- 
данньїй 

Привертьівать, нриверчивать, привернуть — 
прикручувати, прикрутити , 

Прививаніе — щепіння, щеплення, нащіплю- 
вання , , 

ГІрививатель, ница — щепій, щепільник, 
ниця і д. Оспопрививатель 

Прививать, привить, ся — 1) присукувати, 
приплутати, присукати, приплести; 
2) нащіплювати, нащепйти, щепйти, 
прищепйти, ся (дерево, віспу), (а про 

дерево ще) — скіпити, (знову або 
багато) — перещеплювати, переще- 
пйти, ся г ' 

Прививка — щепіння, щеплення, нащіплю- 
вання 

Прививной— 1) присуканий, приплетений; 
2) прищеплений, щеплений 

Прививокь — щеп, щепа 
Привидініе — прйвид, мара, мана, поторо¬ 

ча, зла личйна, почвара, привй- 
ження, облуда 

Привидіться — І) приверзтйся, прибачи- 
тись, привйдитрсь; 2) здатися, при¬ 
мрітися, примріятися 

Привиллегія — привілей, перевага, надання 
Привиллегировашіьій — упривілейований 
Привинчивать, нривиитіггь— пришрубовува- 

ти, прикручувати, привірчувати 
(гвинтом), пригвинтовувати, при¬ 
гвинтити, пришрубуватр і т. д. 

Привітать, приврать — прибріхувати, при¬ 
брехати; підбріхувати, підбрехнути 

Привлекательность— привабливість, при¬ 
надність 

Привлекательньїй, но— притягаючий; при¬ 
надний, но, привабливий, во,знад¬ 
ливий, во, вабкіш, ко, повабний, но, 
заласний, мановйтий, д. Пльііи- 
тельньїй 

Привлекать, привлечь— 1) притягати, при¬ 
тяглі; 2) вабити, надити, принажу¬ 
вати, приваблювати, залучати, 
привабити, принадити, залучити, 
привернути, повабити, (кількох) — 
попринажувати, поприваблювати. 
— Привлекать, привлечь кь суду — 
позивати, запізвати, притягтй до 
суду, потягтй у суд. — Привлечь на 
свою сторону — перемовити, переєд- 
нати. — Привлекающій — ваблючий 

Привлеченіе — притягання, притягнення 
Приводить, привести, привесть — 1) при¬ 

водити, виводити, доводити, при- 
вестй, (силою) — припровадити, 
допровадити, (кількох) — попри¬ 
водити; 2) д. Представлять і Предьяв- 
лять. — Приводить, привесть 
вь порядокь — порядкувати, лашту¬ 
вати, опоряжати, прибирати, лад- 
нувати, упорядкувати, улаштувати, 
опорядити, прибрати, уладити, 
уладнати, охаїти. — П. вь ужась — 
завдавати, завдати жаху, страху, 
настрашйти. — П. кь окончашю — 
кінчати, доводити до кінця, до 
краю і д. Оканчивать. — П. на 
память — нагадувати, пригадувати, 
нагадати. — Привесть вь чувства — 
очутйти, відходити. — П. вь разореніе, 
вь біді і ость — спустошйти, знйщити, 
в старці, в злидні пустйти. — П. вь 
ярость — розлютувати, роздратувати, 
роздрочйти. — П. вь краску—засоро¬ 
мити. — П. кь прнсягь — до прйсяги, 
під прйсягу привестй. — Привель Богь, 
не привель Богь —■' дав Бог, не дав 
Бог. — Не приведи Богь—не дай Боже, 
крий Боже! — Привелось ему побьівать 
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—довелось йому побувати.—Онь при- 
водится мні двоюродньїмь братомь 
— він доводиться мені братом у пер- 
вих. — Приведеними вьіше — згада¬ 
ний Віїще, в горі 

Приводь— 1) д. Приведеніе; 2) провід 
Привозить, привезти, привезть, ся — при¬ 

возити, привезти, ся, (ще) — над¬ 
возити, надвезти, (багато) — по¬ 
привозити 

Привозньїй — привізний 
Привозь — привіз. — Брльїпой привозь (на 

мельниці) — завізно (у млині) 
Приволакивать, нриволочь, ся — 1) при¬ 

волікати, притягати, приволокти, 
притягти, ся; 2) приволікатися, при- 
воліктйся, притягтися, припхатися 

Прнволакиваться, нриволокнуться —жени¬ 
хатися, залицялися, примилятися, 
умізгатися, умізгуватися, волочи¬ 
тися (за ким), лабузитися (до кого), 
підлабузнюватися, підлабузювати- 
ся, приженихатися, примилйтися, 
умізгнутися, підлабузнитися, під- 
лабузитися 

Приволочь — д. Приволакивать , 
Приволье — привілля, предозвілля, ВГІДДЯ, 

придолля, рбскшд 
Привольньїй, ЦО — привільний, вигідний, но, 

предозвільнии, но 
Привораживаніе — чарування, чари 
Привораживать, приворожить — чарувати, 

причаровувати, причарувати, за¬ 
чарувати, привернути 

Приворачивать, приворотить — привертати, 
привернути, підвертати, підвернути 

Приворовьівать — красти, прикрадати, під- 
крадати 

Приворотньїй — 1] брамний; 2) чарівний, 
приворотний , 

Прнвратникь, ца — воротарь, ка, заворітник, 
ця, брамний, дверник, дверниця 

Приврать — д. Привирать 
Привставать, привстать — підводитися, зво¬ 

дитися, підвестися, звестися 
Привьїкать, привикнуть — привикати, зви¬ 

кати, навикати, привчатися, при¬ 
звичаюватися, привй(звй)кнути, 
привчитися, призвичаїтися, при- 
натуритися, (між людьми) — обгбв- 
татися, оговтатися, (про багатьох) — 
позвикати, попривикати і т. д. 

Привьікльїй — привиклий, звиклий, при¬ 
звичаєний 

Привьічна — звичка, навичка 
Прпвьічливьій — призвичайливий 
Привьічнмй — звиклий, привиклий, зви¬ 

чайний 
ПривЦать, привіять — привівати, при- 

В1ЯТИ 
Привіса, привіска — причіпка, (до се¬ 

режок) — бовкунчик, теліпанчики 
Привісь, привісокь — довага, доважок 
Привісной — причіпний, підчіпнйй; довагб- 

вий ( 
Прнвітливость — привітність, привітли¬ 

вість, ввічливість, приязність 
Привітливий — привітливий, ввічливий. 

приязний (до кого) 
Привітний, привітствеиньїй — привітний, 

вітальний 
Привітсвіе — привіт, вітання, привітання 
Привітствованіе — привітання 
Привітствовать — вітати, привітати, ся 
Привіть — привіт, привітання 
Привішивать, привісить — чіпляти, при¬ 

чіпляти, причіплюрати, причепити, 
(кілько) — попричіплювати 

Привядать, привянуть— в’янути, прив’яну¬ 
ти, принйкнути, приклякнути 

Привязаниость— прихильність, прихйлля, 
д. Предаиность і Приверженность 

Привязанньїй — 1) прив’язаний; 2) при¬ 
хильний 

Привязка — 1) прив’язування; 2) прив’язь, 
припін; 3) причіпка, напасть, пеня 
і д. Придирка 

Привнзной — прив’язний, причіпний 
Привязчивость — прцчіпливість 
Привязчивьій — причі(е)пливий, причепа, 

налазливий, задиракуватий, напа- 
дистий, нападкуватиіцпенякуватий 

Привязьівать, привязать — прив’язувати, 
припинати, прив’язати, припнути, 
прип’ясти, (багато) — поприв'язу¬ 
вати, поприпинати 

Привязьіваться, привязаться — 1) прихиля¬ 
тися, прихилитися (до кого), відда¬ 
ватися,, віддатися (кому); 2) чіпля¬ 
тися, лізти, приставати, сікдтися, 
причепитеся, пристати, присікати¬ 
ся, прискіпатися, присіпатися, на¬ 
виснути г 

Привязь — припін, прив’язь 
Привяливать, привялить — прив’ялювати, 

прив’ялити 
Пригарь, прйгарь — пригара, пригарок 
Прнгвазживать, пригвоздить— прибивати, 

прибити гвіздками, пригвождати, 
-здйти 

Пригвожденіе — пригвбждження 
Пригибать, пригнуть, ся — пригинати, зги¬ 

нати, пригнути, зігнути, ся, прихи¬ 
лити, ся 

Приглаживать, пригладить, ся — приглажу- 
вати, пригладити, ся 

Пригласительиий — зазивнйй, запрбсний 
Приглашать, пригласить — клйкати, закли¬ 

кати, укликати, запрошувати, за¬ 
прохувати, зазивати, заклйкати, 
уклйкати, запросйти, зазвати, (ба¬ 
гатьох) — скликати, понапрошувати, 
понапрохувати, позакликати, пона- 
скликати, напросйти. — Приглашен- 
иьій — проханий, запроханий, запро¬ 
шений, клйканий,заклйканий 

Пригласитель, ница — запрбсець, запрбс- 
ниця 

Приглашеніе — клйкання, запросини, за¬ 
прошення, закликання, зазив, заго¬ 
вини 

Приглушить — приглушити, притлумйти 
Приглядка — наглядання;виглядання 
Приглядньїй — гожий, гарний, хороший 

і д. Красивий 
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Приглядьівать, приглядіть— 1) доглядати, 
наглядати, назирати, дозирати; 
2) виглядати, визирати, виглядіти 

Приглядьіваться, приглядіться — придивля- 
тися, приглядатися, вдивлятися, 
вглядатися, призиратися, придиви¬ 
тися, приглядітися, вдивитися 

Приглянуться — сподобатися, в око впасти 
(або) запасти, уподобатися, припо- 
добатися і т. д., д. Поправиться 

Пригнетать, пригнссти — пригнітати, при¬ 
гнітити 

Пригнусь — гугнявість. — Сь пригнусью 
— трохи гугнявий 

Пригнушивать — гугнявити, гугнйвити 
Приговариваніе — присуджування; домо- 

вляння, примовляння 
Приговаривать, приговорить — 1) присуджу- 

вати, присудити; 2) домовляти, 
єднати, домовити, приєднати; 3) при¬ 
мовляти, приказувати, приповідати, 
приговорювати 

Приговариваться — домовлятися, підсипа¬ 
тися, підмощуватися і д. Поддельї- 
ваться 

Приговорка — прймі(о)вка, прйказка 
Приговорь — прйсуд, вйрок 
Пригодиться — пригодйтися, в пригоді ста¬ 

ти, згодйтися, здатися, придатися, 
знадобйтися 

Пригодньїй — придатний, здатний, годя¬ 
щий 

Пригожесть — гожість, вродлйвість, лад- 
ність 

Пригожество — гожість, хорошество, лад- 
ність, врода і д. Красота 

Пригожій — гожий, гарний, вродлйвий 
Приголубливать, приголубить — голубити, 

милувати, приголубити, примилу- 
вати , 

Пригоика, пригонь — пригін 
Пригонять, пригнать— 1) приганяти, при¬ 

гонити, пригнати; 2) припасувати, 
пристосувати, приличкувати (в ро¬ 
боті) 

Пригонньїй — прйгнаний; пристосований 
Пригораживать, пригородить — пригорожу- 

вати, пригородйти, підгорожувати, 
підгородйти 

Пригорать, пригоріть — пригарати, приго¬ 
ріти, присмаглитися 

Пригородка — пригорода, прибудова 
Пригородньїй — підгорбдніи 
Пригородь — підгороддя, прйг ород 
Пригорокь — підгірок, узгір’я, пагорок, 

шпилечок 
Пригоршни — прйгорщ, прйгірщ, (ж. р.) 

— прйгорща , 
Пригорілий — пригорілий 
Пригорюниваться, пригорюниться — журй- 

тися, сумувати, в тугу вдаватися 
(власне виявляти горе, сум, журбу), 
зажурйтися, засумувати, в тугу 
вдатися, прижурйтися 

Приготовленіе — готування, приготування, 
лаштування, лагоження, лагодіння, 
захід, (постелі) — слання, (страви) — 
порання 

Приготовлять, приготовить, ся — готувати, 
ся, лагодити, ся, ладити, ся, лад¬ 
нати, ся, лаштувати, ся, споряжа- 
ти, вготувати, наготувати, нагото¬ 
вити, вйготовити, налагодити, ся, 
налаштувати, наладити, наладну- 
вати, справити, ся, спорядйти, ся, 
(постіль) — слатися, послати, ся, (про 
кількох) — повиготовлювати, пови- 
лагожувати і т. д. 

Приірадь, рос. Асопііит — борець, зозулині 
черевйчки 

Приграниниьій — погрянйчний, сумежний, 
суміжний 

Пригребать, нригрести, пригресть — 1) при¬ 
гортати, пригорнути; 2) пригріба¬ 
ти, пригребтй, пригромадити , 

Пригрезитьср — приверзтися, пригрітися, 
примріятися, примрітися 

Пригрозить— погрозйти, посварйтися, на¬ 
страхати, пострахати 

Пригрівать, пригріть — нагрібати, зігріва¬ 
ти, припарювати, нагріти, зігріти, 
припарити 

Пригульньїи — приблудний, приблуда 
Придавать, придать — додавати, надавати, 

додати, надати. — Придавать смілр- 
сти — додавати духу, відваги, с(ь)мі- 
лости 

Прида вливать, придавить — придавлювати, 
пригнітати, придавйти, придушйти, 
пригнітйти, рричавйти 

Приданое—посаг, віно; вйправа. — Приданое 
давать, дать — посагувати, вінувати, 
ввінити (кого) 

Придатокь — придаток, додаток 
Придаточньїй — додатковий 
Придача — придача 
Придвериикь, ца — дверник, ниця 
Придвигать, придвинуть, ся — присувати, 

присовувати, присунути, ся 
Придворний— 1^ придвірний, надвірний; 

2) двірськйи, дворак, дворка 
Придерживать — придержувати, притрйму- 

вати 
Придергивать, придернуть — присмйкувати, 

присмикнути 
Придира, придиршикь — причепа, приче- 

пенда 
Придираться, придраться — чіплятися, на- 

пддатися, налазити, сікатися, при¬ 
сікуватися, причепйтрся, напасти¬ 
ся, наскіпатися, присікатися, при¬ 
платися 

Придирка — прйчіпка, зачіпка, прйкліп, 
напасть, нападь, пеня 

Придирчивьій — д. Привязчивьій 
Придиьпровскій — наддніпрянський 
Придорожиая игла —д. Крушина 
Придорожникь, рос., Ро1у§опит ауісиїаге Ь. 

— моріг, моріжок, спорйш 
Придорожньїй — придорожній 
П ридумьівать, придумать — придумувати, 

вигадувати, придумати, вйгадати, 
вйміркувати, вймудр,увати . 

Придурь — дур, дурість, дурійка, дуріння. — 
Сь придурью (про чоловіка) — при¬ 
дуркуватий, пришелепуватий і д. 



Придьіханіе 359 Прикидчивьій 

Глуноватьій (про коня) — норови¬ 
стий кінь. — Напустіть на себя при- 
дурь — дурника строїть, на його дур 
напав 

Придьіханіе — придих ( 
ПридЬвать, нридьть — причіпляти, приві¬ 

шувати і д. ПривЬшивать 
ПридЬлка — прироблювання, дороблення 
ПридЬль — побічний вівтарь 
Придільївать, приділять, ся — прироблю¬ 

вати, приробляти, приправляти, 
приробити, доробити, приправити, 
примайструвати, приштукувати, 
(про кількох) — поприроблювати 

ГІрижаривать, прижарить, ся — припікати, 
підпікати, припекти, підпекти, ся; 
присмажувати, присмажити, при¬ 
шкварити і д. Жарить 

Приживалка—дармоїдка, (зб). — дармоїжа 
Приживать, прижить — приживати, прижи¬ 

ти, сплодити 
Іірижигаиіе — припікання, випікання, при¬ 

палювання 
Прижигать, прижечь, ся — 1) припікати, при¬ 

палювати, прис(ш)малювати, під¬ 
смалювати, припекти, підпекти, при¬ 
палити, прис(ш)малйти; 2) випі¬ 
кати, випалювати, випекти, випа¬ 
лити 

Прижигь — опік, опечене (місце) 
Прижимать, прижать, ся — 1) тулити, ся, 

горнути, ся, притуляти, притулю¬ 
вати,"ся, пригортати, пригортувати, 
ся, притулити, пригорнути, прихи¬ 
лити, ся, (про кількох) —попритулю¬ 
вати. — Прижимать уши — щули¬ 
ти, прищулити (в)уха; 2) припира¬ 
ти, притискувати, притискати, при¬ 
гнітати, приперти, притиснути, при¬ 
душити, причавити; 3) утискати, 
утиснути, утісняти, утіснйти, при¬ 
гноблювати 

Прижимь — гніт, притиск 
Прижимщикь — гнобитель 
Прижимать, прижать — зжинати, зжати, по¬ 

жати 
Прижиться — обжитися, привикнути, обсй- 

дітися, призвичаїтися 
Прижмуривать, прижмурить, ся — прижму¬ 

рювати, приплющувати, прижмури¬ 
ти, ся, приплющити (очі) 

Прижучить — прикрутити, присупонити 
Призадумьіваться, призаду маться — задуму- 

ватися, загадуватися, задумати¬ 
ся, загадатися, замислитися (трохи) 

Призапасти — припасти, принапастй 
Призариваться, призариться — ласитися, 

квапитися, зазіхати, пасти очі, по¬ 
ласитися, поквапитися, зазіхнути 

Призасохнуть — присохнути (трохи) 
Призасушить, ся — засушити, ся (трохи) 
Призатворить, ся — причинити, ся (трохи) 
Призатихнуть — притихнути (трохи) 
Призваніе— 1) покликання, прикликання; 

поклик; 2) призвання, призначення 
Приземистьій — низький, приземкуватий, 

(про чоловіка ще) — присадкуватий, 
приземок 

Призирать, прозрівать, прозріть — догля¬ 
дати (кого), клопотати, дбати (за 
кого), опікуватись (ким), догляну¬ 
ти, поклопотати, ся, подбати 

Признавать, признать, ся — 1) пізнавати, 
пізнати; 2) визнавати, визнати; 
3) признаватися, винитися, признати¬ 
ся, повинитися; 4) вважати, уважа¬ 
ти, приймати, мати за кого або за 
що, приняти 

Признань — ознака, познак; прикмета 
Признаиіе — признання, визнання 
Признательность — вдячність 
Призиательньїіі, но — вдячний, но 
Призракь — 1) марево, омана, облуда; ма¬ 

ра, привид, потороча, проява; 2) д. 
Греза і Мечта ( 

Призрачньїй — химерний, мрійний, фанта¬ 
стичний, облудний і д. Мнимий 

Призрініе, призорь — догляд, опіка, опіку¬ 
вання, піклування, дбання 

Призивать, призвать—прикликати, вкляка¬ 
ти, призивати, прикликати, вклй- 
кати, призвати, просйти , 

Призьівь (до війська) — прйзва, привід; 
поклик,заклик 

Приказаиіе, приказь — прйказ, наказ, ро- 
сказ, веління; загад. — По приказанію 
— по наказу, з наказу, під загадом 

Приказной — пйсарь, канцеляриста 
Приказньїй — канцелярійний. — П. слогь 

— канцелярійний стиль. — П. строка 
— сіпака, чорнйльна душа і д. Крюч- 
котворь 

Приказчикь, ца,— прикажчик, ця, приго¬ 
нич, пригінчии 

Приказчичіи — прикажчицькцй 
Приказьівать, приказать — веліти, приказу¬ 

вати, наказувати, загадувати, зве¬ 
літи, приказати, наказати, зага¬ 
дати 

Прикалитокь — хвіртка (в брамі) 
Прикальївать, приколоть, ся — 1) пришпй- 

лювати, пришпилйти, приштрикну¬ 
ти, пристромйти; 2) доколювати, 
доколоти,заколоти 

Прикапливать, прикоиигь, ся — збирати, на¬ 
збирати, принадбати, приховати, ся, 
д. Копить 

Прикапьіва і ь, прикопать — прикопувати, 
прикопати 

Прикармливать, прикормить—принажувати, 
принадити 

Прикасаться, нрикоснутьсн — торкатися, 
приторкуватися, доторкуватися, 
приторкатися, доторкатися, дотика¬ 
тися, черкатися, лапатися, при¬ 
торкнутися, доторкнутися, доткну¬ 
тися, черкнутися, лапнутися 

Прикатить— прикотити, приїхати 
Прнкатьівать— 1) (прикатить, ся) — прикочу¬ 

вати, привалювати, прикотйти, при- 
валйти; 2) (прикатать) — накотити 
(напр., дорогу), вйкачати, змаглю- 
вати (напр., білизну) 

Прикидка — прикид, прикидання; приважок 
Прикидчивьій — 1) д. Притворчивьіи; 2) При- 

ЛІІПЧИВЬІЙ 



Прикидьівать 360 Прилащивать 

Прикидьівать, прикидать, прикинуть, ся — 
1) прикидати, підкидати, прикину¬ 
ти, підкинути; 2) прикидатися, при¬ 
ставлятися, удавати, прикйнутися, 
приставитися, удати і д. Представ¬ 
ляться; 3) чіплятися, вкидатися, 

• причепитися, вкинутися, прикйну¬ 
тися (про хвороби) 

Прикипать, прикипіть — прикипати, при¬ 
кипіти 

Прикладиой— 1) доданий; 2) прикладнйй 
Прикладь — 1) додаток, додача, придача; 

2) доклад, приклад; 3) приклад (у 
рушниці) 

Прикладьівать, гіриложить, ся — 1) прикла¬ 
дати, прикласти, приложйти, ся; 
2) докладати, докласти, доложйти. — 
ГІ. сгараніе—припильнувати. — П. уши 
— а) прищулити (в)уха; б) настави¬ 
ти уха, насторочити уха (щоб слу¬ 
хать) 

Прикладьіваиіе—прикладання, докладання 
Приклеиват^ь, приклеять, ся—приклеювати, 

приліплювати, приклеїти, прилі- 
пйти, ся , 

Приклеїть— 1) прикліпка; 2) наклеп, пеня 
і д. Поклепь , 

Приклепьівать, приклепать — 1) прищи¬ 
пувати, приклепати, заклепати; 2) кле¬ 
пати, наклепати (на кого) 

Приклонять, приклонить, ся — пригинати, 
прихиляти, схиляти, нагинати, на¬ 
хиляти, ся, пригнути, нагнути, при- 
хилйти, нахилйти, схилйти, ся 

Приклоненіе — прихйл, нахил 
Приключаться, приключиться — лучатися, 

траплятися, притраплятися, ста- 
ватися, складатися, прилучйтися, 
притрапитися, статися, скластися, 
сподіятися, спіткатися 

Приключеніе— 1) пригода, вйпадок, прй- 
ключка, причина, оказія; 2) д. Похо- 
жденіе 

Приковаииость — прикуття, прикованість 
Приковьівать, прикопать — приковувати, 

прикувати, прикути, (кілько) — по¬ 
приковувати 

Приколачивать, приколотить — прибивати, 
прибйти 

Приколдовьівать, прнколдовать — приворо¬ 
жувати, приворожйти 

Приколь — прйкш, прйкілок; приколювання 
Прикомацдировьівать, прикомапдировать — 

прилучати, прилучйти (до кого); 
виражати, вйрядити (кому на під¬ 
могу) 

Прикормка — принада 
Прикормщикь — принадник 
Прикорпуть — задрімати, прикорхнути 
Прикосновеніе — доторк, торкання, торк- 

нення, дотикання, дотик, доторкан¬ 
ня, черкання , 

Прикосновенность— 1) сумежність, суміж¬ 
ність, прилежність; дотикальність; 
2) причетність (до чого) 

Прикосновенньїй — 1) сумежний, суміжний, 
прилежний; 2) причетний 

Прикось — косість, косина; зиз, зизова- 

тість 
Прикочевьівать, прикочевать— прибувати, 

прибути (на кочовище), табором 
стати 

Прикраивать, прикроить — прикра(о)ювати, 
прикраяти 

Прикрапьівать — накрапати 
Прикраса — прикраса, оздоба 
Прикрашивать, прикрасить, ся — прикра¬ 

шати, скрашати, оздобляти, при- 
красйти, оздобити, приоздобити,ся 

Прикрикивать, прикрикнуть— погукувати, 
грймати, гукнути, гримнути 

Прикрой — 1) прикроєння; 2) прйкравок 
Прикручиниваться — д. Пригорюииваться 
Прикривать, прикрить, ся — 1) накривати, 

прикривати, накрйти, ся і т. д., (піч) 
— притушкувати; 2) закривати, за¬ 
туляти, заслоняти, заступати і т. д.; 
3) крити, таїти, покривати, ховати, 
покрйти 

Прикритіе — 1) накривання, накриття; 
2) захист, зртула; 3) варта, конвой 

Прикрьна — скріпа , , 
Прикріпленіе — прикріпа, прикріплення, 

примоцьовування 
Прикріплять, прикріпить, ся — прикріп¬ 

ляти, прикріплювати, примоцьову- 
вати, прикріпйти, примоцювати, 
(тканину до чого) — припинати, при- 
п’ястй, (ярмо до вія) — наривати, 
(корінням) — прикоренйтися 

Прикупать, прикупить, ся—прикупати, при¬ 
куповувати, підкупати, підкупову¬ 
вати, докупати, докуповувати, при- 
купйти, ся і т. д. 

Прикупка — прйкупка, докуповування 
Прикуска — прйкуска 
Прикусьівать, прикусить — одкусювати, 

одгризати, надкусювати, одкусйти, 
одгрйзти 

Прикушивать, припушать— куштувати, по¬ 
куштувати і т. д., д. Отвідьівать 

Прилабживаться, прилабзиться — прилабуз- 
нюватися, підлабузнюватися і д. 
Подбиваться 

Пр илавокь—прилавок, (в шинку)—шинквас 
Прилагательное (имя) — прикметник, при- 

ложник 
Прилаживать, приладить, ся — прилажувати, 

прилагожувати, прилаштовувати, 
приправляти, лаштувати, припу¬ 
скати, при(на)лагодити, при(на)ла- 
дити, приправити, прилаштувати, 
примайструвати, приштукувати, 
пристосувати, припустйти, при¬ 
пасувати, пририхтувати, примостй- 
ти, ся 

Прилакомить — принадити (ласощами) 
Прилакомиться — розласитися 
Приласкивать, прнласкать, ся — пестйти, 

припещувати, припестувати, при- 
лестйти, ся, примилувати, приго¬ 
лублювати, приголубити, підласти¬ 
тися, поластитися, пригорнути, ся 

Прилащивать, приластить, ся — прилату¬ 
вати, приманювати, приластити, 
приманити, ся 



Прилегать 361 Примолвить 

Прилегать, прилечь — прилягати, прилягти 
Прилежаніе — пильність, пильнування, 

працьовитість 
Прилежать— 1) прилягати, сумежним бути, 

межувати; 2) пильнувати 
Прилежность — пильність 
Прилежньїй, но — пильний, но, працьови¬ 

тий, щирий,ро,унадливий, во, при- 
кйдливий, во, роботящий, робучий, 
трудящий 

Прилетать, прилетіть — прилітати, приле¬ 
тіти, прилинути, (кілько) —поприлі¬ 
тати , 

Прилеть —- приліт 
П рилєчь — прилягти, (кільком) — поприля¬ 

гати 
Приливать, прилить — 1) підливати, доли¬ 

вати, підсипати, підлити, долити, 
досипати; 2) натікати, при,тікати, 
набігати, на(при)тектй, набігти. — 
Кровь прилила кь голові — кров уда¬ 
рила в голову 

Приливі, — 1) приливання; 2) приплив (на 
березі); 3) наплив, натиск (людей) 

Приливка — приливання, прилив, долив 
Приливной — прилляний, долляний, доли¬ 

тий; відлитий 
Прилизьівать, прилизать— 1) зализувати, 

зализати; 2) вилизувати, злизува¬ 
ти, вйлизати, злизати 

Прилипать, прилипнуть — 1) прилипати, під- 
липати, налипати, при(під, на)лйп- 
нути, (про кількох) — поприлипати 
і т. д.; 2) чіплятися, прикидатися, 
причепйтися, вчепйтися, прикйну- 
тися (про хвороби) 

Прилипльш — прилйприй,налйплий 
Прилипчивость — причіпність, заразливість 
Прилипчивьій — чіпкіш, липкйй, причіпний, 

заразлйвий 
Приличествовать — лйчити, приставати, 

впадати, годйтися 
Приличіе— пристойність, гожість, подоба. 

— Изь нриличія — для годйться 
Приличцьій, но—пристойний, гожий, відпо¬ 

відний; пристойно, гоже, до звичаю, 
пригоже, як слід. — Не прилично — 
не лйчить, не гоже, не пристало, не 
подоба, не пригоже , 

Приловчиться — привчйтися, приміритися, 
набити руку, вмудруватися 

Приложеніе — 1) прикладання; 2) додаток, 
прилога. — Сь нриложенісмь — з до¬ 
датком; 3) д. Приміненір 

Прильпать, ирилгать— прибріхувати, при¬ 
брехати 

Прильнуть— 1) прилйпнути, пристати ід. 
Льнуть; 2) прихилитися, пригорну¬ 
тися, притулйтися, припасти і д. 
Льнуть 

Прилізать, прилізть — прилізати, при¬ 
лізти 

Приліпленіе — Щ5ИЛІПЛЄННЯ , 
Приліплять, приліпить, ся;— приліплювати, 

наліплювати, приліпйти, наліпйти, 
ся, пристати , 

Приліпокь — приліпок 
Прилісокь — прйлісок 

Прилюлюкивать — д. Прицаїокивам. 
Прима — перша, перва, пріма. — Играть, 

піть примой— первувати 
Примадонна — прімадбнна, перша с(ь)пі- 

вачка 
Примазьівать, примазать, ся — 1) примазу¬ 

вати, примазати; 2) намазувати, 
мастйти, намазати, намастйти, ся, 
намащувати, примащувати, (чим 
жирним) — насмальцювати, наяло¬ 
зити, ся 

Примальївать, примолоть — примелювати, 
примолоти 

Приманивать, приманить — приманювати, 
принажувати, надити, вабити, при- 
манйти. принадити, привабити, 
(кількох) — поприманювати, попри- 
нажувати і т. д. —Легко ііриманивае- 
мьш — вабкйй,ваблйвии 

Приманка — принада, поваб, ваба, (для ло¬ 
ву риби, з(ь)віря) — пожйвок, (раків) 
— либець 

Приманньїй — вабний, привабний. — При¬ 
манная дудка — вабка, сюркало 

Приманчивость — принадність, привабність 
Приманчивьій — принадний, мановйтий і д. 

Прельстительньїй і Привлекательньїй 
Приманщикь — вабець 
Примарьівать, -марать — мастйти, мазати, 

покаляти трохи 
Примасливать, примаслить, ся — примаслю- 

вати, примастити 
Примастерить — примайструвати 
Примачивать, примочить — примочувати, 

змочувати, примочйти, змочйти 
Примащивать, примостить, ся — 1) примощу¬ 

вати, ся, мостити ся, примостйти, 
ся; 2) ставити, поставити ри(е)што- 
вання, прймостки. — Примоститься кь 
кому— підмостйтися, прилабузитися, 
підлабузнитися, пригніздйтися 

Примежевьівать, прцмежевать — примежо¬ 
вували, прирізувати, примежувати, 
прирізати , 

Примерещиться — приверзтйся, примрітися 
і д. Привидіться 

Примерзать, примерзнуть — примерзати, 
примерзнути, (про кількох) — попри¬ 
мерзати 

Примерзлий — примерзлий 
Приметать, примести — примітати, підміта¬ 

ти, приместй, підместй 
Приметка — прифастри(г)гування 
Приметьівать, приметать— 1) д. Прибрасьі- 

вать; 2) пришивати, пришйти на 
живу нйтку, фастриг(г)увати, сфа- 
стриг(г)увати 

Приминать, примять — мняти, приминати, 
примняти 

Примиреніе— примйр’я, примйрок, замй- 
рення 

Примиритель, ница — примирйтель, ка 
Примирять, примирить, ся — мирйти, ся, 

примирити,замирйти,погодйти, ся 
Примолачивать, нримолотить— примолочу- 

вати, примолотйтп 
Примолвить — примовити, приказати, д. 

Приговаривать; домовити, доказати, 



Примолвка 362 Приноравливать 

д. Досказать 
Примолвка — д. Приговорка 
Примолкнуть — замовкнути, занишкнути 
Примоль — намел 
Примораживать, приморозить, ся — примо- 

. рбзювати, приморозити, примерз¬ 
нути 

Приморіе— примор’я, помор’я, надмор’я 
Примореній — надморський 
Примочка — 1) примочування; 2) прймочка 
Примочная трава, рос. Сатрапиіа ТгасЬе- 

Ііиш — дзвоники, С. £Іотегаіа Ь. — 
страхополох, сказйтник, скучень, 
скучник 

Примучить — замучити, примордувати 
Примчать, ся — примчати, приперти, ся, при¬ 

гнатися 
Примьїкать, примкнуть — 1) причиняти, при- 

чинйти; 2) притинати; прилягати, 
межувати; 3) прилучатися, прилу- 
чйтися , 

Примьїкающій — прилеглий, суміжний 
Приміненіе— прйклад, прикладання, при- 

норбвлення, пристосування, засто¬ 
сування 

Примінительньїй, но —відповідний, відпо¬ 
відно (чому), згідно (з чим), при¬ 
кладний (до чого) 

Примінять, приманить,ся — прикладати, 
рівняти, пристосовувати, стосува¬ 
тися, прикласти, притулйти, при¬ 
рівняти, пристосувати, приноровй- 
тися. — Приманиться кь ціні— при- 
ЦІНЙТИСЯ ' 

Приміривать, примірить, ся — () примірю¬ 
вати, прирізува.ти, приміряти, при¬ 
різати; 2) примірювати, приміряти, 
поміряти , 

Примірник, но— 1) приміряний, приріза¬ 
ний (про землю); 2) примірний, 
прйкладний, но; 3) д. Приблизитель- 
НЬІЙ 1 

ПримЬрь — () зразок, взір, д. Образець; 
2) примір, прйклад, прйвід. — Пока¬ 
зано ірпчЬрь—дати приклад. — Попри- 
міру—за прйкладом. — Не в;ь примьрь 
— без порівняння, не в заміру. — Не 
вь примірь другимь — не дивлячись, 
не вважаючи на йньших , 

Прнмісь —• примішування, підмішування, 
приміеювацня 

Прнмі.сь — примішка, домішка 
Прнміта — прикмета, знак, ознак, ознака 
Примітливий — д. Замітливий , 
Примітний, но—прикметний, помітний, но, 

мітний, знаткйй, видкйй, по знаку 
і д. Замітннй 

Примічаніе— 1) помічання, пос.терігання, 
д. Примічать 1; 2) примітка, замі- 
та, увага 

П римічатедьность — особлйвість; цікавість, 
річ гідна уваги 

Примічательний, но — д. Замічательннй 
Примічать, примітить— помічати, прикмі¬ 

чати, вв.ажати, уважати, постеріга¬ 
ти, помітити, примітити, завважи¬ 
ти, постерегтй, спостерегтй, нагле¬ 
діти, набачити, прибачити 

Примішивать, примішать— 1) примішувати, 
підмішувати, примішати, підміша¬ 
ти; 2) приплутувати, вплутувати, 
приплутати і д. Замішивать 

Примішивать, примісить — приміеювати, 
приміейти 

Принадлежать — належати, належатися, 
приналежати, ся 

Принадлежащій — приналежний, належний. 
— П. кь дому—хатній, п. кирпичному за¬ 
воду — цегельний, П. ШКОЛІ-ШКІЛЬ¬ 

НИМ, н. ученикамь — школярський, 
її. хлібонеку — пекарський, п. сапож- 
нику — шевський, п. сьіну—синів і т. д. 

Принадлежность— 1) приналежність, на¬ 
лежність, властйвість. — По принад- 
лежности — кому належить; 2) спра¬ 
ва, справйлля; причандали, прйлад, 
приладдя 

Принаряжать, принарядить, ся — причепу¬ 
рити, ся, прибирати, ся, виражати, 
ся, убрати, ся, прибрати, ся, приче- 
пурйти, ся, вйрядити, ся 

Принаряженньїй — вбраний, причепурений, 
чепурніш 

Приневоливать — д. Принуждать 
Принесеніе — принесення. — П. присяги — 

злбження присяги 
Приниженность— пригнобленість, принйзе- 

ність, приголомшеність 
Приниженньїй — пригноблений, принйзений, 

приголомшений 
Принизьівать, пронизать — донйзувати, 

донизати 
Приникать, проникнуть— припадати, тулй- 

тися, припасти, притулйтися 
Принимать, і ірин ять, ся — 1) приймати, бра¬ 

ти, одбирати, приняти, ся і д. По- 
лучать. — Принимать, принять гостей 
— вітати, привітати, пригостйти. — П. 
во вниманіе — вважати, завважати, 
завважити, брати, взяти на увагу 
і д. Вниманіе. — Принимать кого за... 
— вважати, мати кого за.., лічйти 
кого за... — Принимать, принять кьсві- 
діиію — брати, взяти до уваги. — При¬ 
нимать участіе — а) брати участь, 
уділ; б) дбати, клопотати, ся, турбу¬ 
ватися (за кого або за що); зверта¬ 
ти особлйву увагу. — Принять рішеніе 
— покласти; зважитися. — П. вь шутку 
— на жарт повернути. — П. младенца 
оть купели — тримати дитйну до 
хресту. — П. кь сердцу—до серця взя¬ 
ти. — П. на свой ечеть — а) взяти на 
свій кошт, взяти кошти на себе; 
б) до себе прикласти, на свій карб 
взяти. — П. наміреніе—брати, повзяти 
замір. — П. за работу — братись до 
праці; 2) захбжуватися (коло чого), 
братися до чого, починати, роспо- 
чинати, заходйтися, почати, роспо- 
чати, стати, взятися; 3) прийматися, 
принятися (про рослину) 

Приноравливать, приноровить, ся — присто¬ 
совувати, ся, приноровлятися, при- 
норовйтися, пристосувати, ся, при¬ 
пасовувати, припасувати і д. При- 



Приноровка 363 Приподнимать 

лаживать і ПримЬнять 
Приноровка — пристосування, застосу¬ 

вання 
Приноровчивьій — потульчйвий 
Приноситель, ница — принбсник, ниця 
Приносить, принести—1) приносити, над¬ 

носити, принести, наднести, (бага¬ 
то) — понаносити, понапринбсити; 
2) давати, дати; 3) прибивати, при¬ 
бити (до берега). — Приносить, прине¬ 
сти благодарность — складати подяку, 
подякувати. — П. вину, повинную—ви¬ 
нитися, повинитися. — П. жалобу—за¬ 
носити, подавати скаргу, поскаржи¬ 
тись. —П. пользу—дати користь, пожи¬ 
ток. — П. удовольстаіс—зробити приєм¬ 
ність. — П. жертву — д. Жертвовать. 
— П. вь дарь—дарувати. —П. мольбу 
— благати, благаючи просити 

Принось, приноніеніе — принос, приносини 
Принудительньїй—примусовий, силуваний, 

приневільний 
Принуждать, принудить — неволити, прине¬ 

волювати, силувати, приейлювати, 
примушувати, приневолити, знево¬ 
лити, присилувати, всилувати, при¬ 
мусити, змусити, (про кількох) — 
позневолювати, попримушувати 

Принужденіе — неволення, силування, при¬ 
мус, примушування, принука. —По 
принужденію— з примусу, з принуки 

Принужденность — вимушеність, непри¬ 
родність, незвичайність 

Принужденньїй, но—вимушений, силуваний, 
зневолений, по неволі, вимушено, 
з примусу, з принуки 

Принятіе — приняття, обняття (уряду, по¬ 
сади), (за сина) — прийми і д. Полу¬ 
меніє 

Припадать, припасть — припадати, нахиля¬ 
тися, нагинатися, припасти, нахи¬ 
литися, занепадати (на здоров’ї), 
занедужувати, занепасти, занеду¬ 
жати і д. Забаливать. — Припадать на 
ногу — шкандибати, шкитильгати, 
кульгати 

Припадокь — припадо^, перепалок, (чорної 
немочі) — перехід ( 

Припаздьівагь, нрипоздать — припізнюва¬ 
тися, припізнятися, припізнитися 
і д. Опаздьівать 

Припаивать, припаять — лютувати, прилю- 
тувати 

Припаивать, припоить — споювати, напою¬ 
вати, припоїти 

Припалзьівать, приползти, приполуп.—при¬ 
лазити, приповзати, прилізти, при¬ 
повзти 

Припалять, припалить — припалювати, при¬ 
палити, надпалйти 

Принаривать, припарить—напарювати, при¬ 
парювати, припарити 

Припарка—припарка, оклад. — Дать припар¬ 
ку — хльосту, прочухана дати. — 
Ставить себЬ п. — оклад брати 

Припасать, припасти — запасати, припаса¬ 
ти, назапасати і д. Запасать 

Принась—припас, запас. — СьЬстньїе припа¬ 

си — харч, харчі, живність, їстйвні, 
їстовні запаси 

Припахивать— 1) (припахать)—приорювати, 
приорати, поприорювати; 2) (при- 
пахнуть): навівати, повівати, поди¬ 
хати, подихнути 

Припахивать — чути, відгонити 
Припашка — прибрка, приорювання 
Припека — 1) підгоріле (місце в хлібові), 

пригара, пригарок; 2) пригрів, вй- 
грів 

Припекать, припечь— припікати, припектй, 
пришкварити 

Прииечатьівать, припечатать—придрукбву- 
вати, придрукувати; припечатува¬ 
ти, припечатати 

Припечатка — прйдрук; припечатування 
Припечекь — прйпічок 
Приливать, пригніть—приливати, запивати, 

запйти 
Припиливать, припинить — припйлювати, 

припиляти 
Припирать, припереть— 1) причиняти, при¬ 

пирати, причинйти, приперти; 2) при¬ 
таскувати, притйснути 

Приписка — прйпис, прйписка 
Приписной — приписний 
Приписьівать, приписать, ся — припйсува- 

ти, приписати, ся 
Припихивать, припихать, ирипихнуть—при- 

пихати, припхнути 
Приплата — приплата, доплата; надплата 
Приплачивать, приплатить— 1) приплачу¬ 

вати, доплачувати, приплатйти, до- 
платйти; 2) латати, полатати, на¬ 
латати, прилатати і д. Заплатать 

Приплевать — заплювати, позапльовувати 
Приплевьівать — припльбвувати, попльову¬ 

вати 
Приплестись, приплесться — приплестйся, 

приплентатися, придйбати, притьо¬ 
патися, притупати, ся, притюпатися, 
притупцювати, причвалати, приво¬ 
локтися, причапати, причалапати, 
примандрувати, прителіпатися 

П риплетать, приплесть, ся — 1) приплітати, 
доплітати, приплестй, доплестй; 
2) приплітатися, вйтися, обвиватися 
(про рослини) 

Приплодь — приплід; плем’я 
Припложать, приплодить, ся—приплбжува- 

ти, приплодйти, ся 
Припливать, припльїть — припливати, при- 

плйсти, приплйнути 
Приплющивать, приплюснуть — припліску¬ 

вати, приплескати, приплющити 
Принлюснутьій — приплесканий, плескува¬ 

тий, приплескуватий. — Сь приплюс- 
нутьімь носомь — плесконбсий 

Приплясьівать — пританцьовувати 
Приподнимать, приподьімать, приноднять, ся 

— підіймати, піднімати, підняти, ся, 
(про чоловіка) — підводитися, підве- 
стйся (напр., з ліжка), (важницею) 
— підважувати, підважити, (одежу) 
— підсмйкувати, підсмйкати, (про 
волосся, щетину, пір’я) — настов¬ 
бурчуватися, настовбурчитися 





Присваивать 365 Пристанище 

Присваивать, присвоять, присвоїть — 1) при¬ 
своювати, присвоїти, привлащувати, 
привластйти; 2) д. Предоставлять 

Присвоитель, ница — привласник, ниця 
Приселокь, приселье — присілок 
Приселягь, присслить, ся — приселяти, при- 

селйти, ся 
Присказка — приказка, прйповість, прй- 

мівка 
Присказьівать, присказать — приказувати, 

примовляти і д. Приговаривать 
Прискакать — прискакати, пригнатися 
Прискакивать, прискочить — д. Припрьіги- 

вать 
Прискокь — прйскік 
Прискорбіе — д. Огорченіе, Печаль. — Кь 

прискорбію — на жаль, з жалем 
Прискорбньїи, но — журний, сумний і т. д., 

д. Печальний 
Прискучивать,нрискучить — надокучати, 

набридати, надокучити, набрйд- 
нути 

Прислаиивать, прислонить, ся — притулю¬ 
вати, ся, тулйти, ся, приставляти, 
прихиляти, ся, притулйти, ся, при¬ 
ставити, прихилйтися. — Прислонить 
печку — заслонйти, затулйти піч 

Прислащать — д. Подслащать 
Прислоненіе — притул, опертя 
Прислуга — слуга, слуги, челядь; прислуга 
Прислуживаніе — вслуговування, прислуго¬ 

вування 
Прислуживать — вслуговувати, прислуго¬ 

вувати, услугувати, прислужувати 
Прислуживаться, прислужиться — прислу- 

жуватися, підслужуватися, при- 
(під)служйтися 

Прислужливий — прислужливий, услужли- 
вий 

Прислужникь, ца —слуга, прислужник, ця, 
служйтель, ка, служебник, служ- 
нйця, служебка, услужник, ця, че- 
лядйн, челядка, д. Прислуга 

Прислушиваніе — прислухування, прислу¬ 
хання, прислухбвування 

Прислушивать, ирислушать—підслухувати, 
підслухати і д. Подслушивать 

Прислу шиваться, прислушаться—прислуха¬ 
тися, прислухуватися, дослухатися, 
наслухатися, прислухатися, дослу¬ 
хатися, насторочити вуха 

Присльїшаться — причутися, почутися 
Присмаливать, присмолить—присмолювати, 

присмолйти 
Присматриваніе—доглядання, наглядання, 

догляд, нагляд і д. Надзорь 
Присматривать, присмотрЬть — 1) догляда¬ 

ти, наглядати, приглядати, пиль¬ 
нувати, доглянути, приглянути і д. 
Наблюдать 2. — ПрисмотрІнньїй—до- 
гляжений; 2) видивлятися, вишуку¬ 
вати, вйглядіти, вйдивитися, вйшу- 
кати і д. Вьісматривать і Вьіиски- 
вать 

Присматриваться, присмотріться —д. При- 
глядьіваться 

Присмиріть — посмирнішати, потйхшати. 

поплохшати; притйхнути, принйшк- 
нути, утихомйритися 

Присмотрщикь, ца—доглядач, ка, дозорець 
Присмотрь — догляд, нагляд, прйзір 
Приспиться — приснйтися, приверзтйся 
Присньїй — д. Всегдашиій і Истинньїй 
Присовокуплять, присовокупить, ся —дода¬ 

вати, долучати, прилучати, додати, 
долучйти, прилучити, приточйти,ся 

Присовокупленіе — додаток, додавання, 
прилучення 

Присовьівать, присунуть, ся — присувати, 
присовувати, присунути, ся 

Присовітьівать, присовітовать — радити, 
раяти, прирадити, прираяти, нара¬ 
яти 

Присогласить — приєднати 
Присоединеніе — прилучення, долучення, 

приєднання 
Присоединительньїй — прилучаючий 
Присоединять, присоединить, ся — прилуча¬ 

ти, ся, долучати, привертати, ся, 
приєднувати, приставати, прилу¬ 
чити, ся, привернути, ся, приєдна¬ 
ти, ся, пристати. — Присоедипснньїй 
— прилучений , 

Присосідиться — присусідитися, пригніз- 
дйтися, примоститися, лапки при- 
мостйти, присвататися 

Присохлий— 1) присохлий (до чого); 2) за¬ 
сохлий, усохлий 

Присиособлять, приспособить,ся— приспособ- 
ляти, приспособйти, прилажувати, 
прилагожувати, приладити,ся, при¬ 
ладнати, ся, принатуритися, присто¬ 
сувати, ся і д. Прилаживать , 

Приспособленіе — прилад, пристрій, при- 
способлення 

Приспівать, приспіть — поспівати, при- 
співати, вистигати і т. д., д. По¬ 
співать 2 

Приспішникь, ца — д. Помощникь, ца 
Приставать, пристать — 1) ставати, зупиня¬ 

тися, стати, зупинитися; 2) приста¬ 
вати, причалювати, прибиватися, 
пристати, причалити, прибйтися; 
3) приставати, прилипати, чіпляти¬ 
ся, пристати, прилйпнути, приче- 
пйтися, вчепйтися; 4) прилучатися, 
прилучйтися; 5) уїдатися, сікатися, 
нападатися, присікатися; 6) при¬ 
ставати, пристати, змордуватися 

Приставка — 1) приставка; 2) наділок 
Приставливать, приставлять, приставить — 

приставляти, приставити 
Приставной — 1) приставнйй, приставле¬ 

ний; 2) пришитий 
Приставь — прйстав, комисар, комісар. — 

Станової! приставь — становйй. — Су- 
дебньїй приставь — прйстав, возний 

Присталий — 1) приблудний; 2) присталий, 
змордований 

Пристальность — щільність 
Пристальньїй, но — пйльний, но, спйльна, 

уважний, но, уважливий, во, з ува¬ 
гою і д. Внимательньїй 1 

Пристанище— прйстань, становйсько; при¬ 
становище, притулок, прихйлок, 



Пристанодержатель 366 Притаскивать 

прихйлище 
Пристанодержатель — передержанець 
Пристань— 1) прйстань; 2) д. Пристанище 
Пристаріть — пристарітися, зістарітися, 

підтоптатися 
Пристегивать, нристегнуть, ся — 1) застіба¬ 

ти, защіпати, застіонути, защіпну- 
ти, ся; 2) припрягати, прибичову- 
вати, припрягтй, прибичувати, ся; 
3) постьобувати, похвйськувати, по¬ 
стьобати, похвйськати 

Пристегивать, пристегать — пристьобувати, 
пристібнути 

Пристерсгать, пристеречь — 1) д. Подстере- 
гать; 2) глядіти, стерегтй, берег- 
тй, доглядіти, постерегтй, побе- 
регтй 

Пристерегаться, нристеречься — берегтйся, 
стерегтйся, поберегтйся, постерег- 
тйся 

Пристойность — пристойність, звичайність, 
гожість, присталість 

Пристойньїй — пристойний, гожий, звичай¬ 
ний, присталий 

Пристрастіе — прйстрасть унада (до чого); 
передсуд, д. Предубьжденіе, сторон¬ 
ність 

Пристрастньїй — прйстрастний 
Пристрашаться, присграстить, ся — пристра- 

щатися, прилюблятися (до чого), 
впадатися (у що, до чого), закоха¬ 
тися (в чому), укйнутися, вдаватися, 
вдатися (у що) 

Пристращивать, пристрастить — страхати, 
пострахати, лякати, залякати 

Пристроивать, пристраивать, пристроить, ся 
— 1) прибудовувати, прибудувати; 
2) пристроювати, ся, притулювати, 
ся, пристроїти, примощувати, при- 
мостйти, ся, притулйти, ся 

Пристройка — прибудова, прибудування, 
(мурована) — прймурок 

Приструнивать, приструнить — налягати (на 
кого), припирати (кого), налягтй, 
приперти, приструнювати, пристру¬ 
нити 

Пристріливать, пристрілить — застрелюва¬ 
ти, пристрілювати, добивати до 
смерти, застрелити, пристрелити, 
добйти до смеруи 

Пристріль — пристріл 
Пристрілять — вйстріляти (усіх), постріля¬ 

ти (багато), повистрелювати (усіх) 
Приступать, приступить, ся — 1) приступа¬ 

ти, підступати, приступйти, під- 
ступйти, доступйти, ся; 2) почина¬ 
ти; роспочинати, братися, захожу- 
ватися, почати, роспочати, взяти¬ 
ся, заходйтися 

Приступь — 1) напад, прйступ, штурм; 
2) початок, почйн і д. Начало; 3) прй¬ 
ступ, доступ. — Приступу ніть — ні 

. прйступу, доступитись неможна 
Пристьіжать, пристидить, ся — соромити, 

сорому завдавати, засоромити, ся, 
посоромити, осоромити, ся, сорому 
завдати 

Пристінокь, пристінь — пристінок, прйму¬ 

рок 
Пристяжка— 1) підпряжка; 2)орчик, барок 
Пристяжной — орчиковий, бичовйй 
Присуждать, присудить — присуждати, при- 

судйти, засудйти 
Присужденіе — прйсуд 
Присутственньїй — службовйй, урядовий 
Нрисутствіе— 1) присутність, притомність, 

* буття. — Вь его присутствіи — при йо¬ 
му, в притомностц, в присутности 
його; 2) заля засідань, засідання; 
3) установа, інституція 

Присутствовать — 1) бути, бути притомним; 
2) засідати 

Присутствуюіцій— 1) присутний, притом¬ 
ний; 2) засідаючий 

Присучивать, присучить — присукувати, 
присукати 

Присущій, присуще — властйвий, вдастйве 
Присчитьівать, присчитать — прилічувати, 

прилічйти, прираховувати, прира¬ 
хувати 

Присилать, прислать— присилати, присла¬ 
ти, (про кількох) — поприсилати 

Присьілка — 1) присланий, присилання; 
2) посйлка 

Присьільньїй — прйсланий 
Присипать, присипать — присипати, при- 

сйпати, підсипати, пщсйпати, при- 
порошйти 

Присьншой — присипнйй 
Присипка — прйсипка 
Присихать, присохнуть — присихати, при¬ 

сохнути, присохти 
Присівать, прцсьять — ррисівати, підсіва¬ 

ти, присіяти, підсіяти 
Присідать, присість — присідати, присісти, 

(про кількох) — поприсідати 
Присікать, присічь — рубати порубати, 

стинати, стяти. — Присічь огня — 
вйкресати отую 

Присінокь — присінки 
Присість — присід. — Вь одинь присість 

— за однйм прйсідом, за однйм ра¬ 
зом 

Присяга, присяганіе— прйсяга, присягання 
Присягать, присягнуть — присягати, присяг¬ 

нути, заприсягтй 
Присядка — прйсіди, прйсідки. — Вь присяд¬ 

ку — навпрйсіди, навпрйсідки, нав- 
прйсядки 

Присяжний — присяжний, присяглий 
Притаивать, притаить, ся — 1) таїти, за¬ 

таїти, притаїти, втаїти, ся, ховати, 
заховати, переховати, ся; 2) д. При- 
творяться 

При галкивать, притолкать, нритолкнуть, ся 
— попихати, підпихати, припихати, 
попхнути, підіпхнути, припхати, 
припхнути, ся 

Притаптьівать, притоптать—притоптувати, 
притупувати, притоптати, притупа¬ 
ти; потоптати,стоптати 

Притаскивать, притаскать, притащить, ся — 
1) приволікати, притягати, приво- 
ліктй, притяглі, приволочйти, при- 
цупити, притйрити,притарабанити; 
2) приволікатися, приволоктйся. 



Притачивать 367 Прихлопьівать 

приплентатися, припхатися і т. д. 
Притачивать — 1) (приточить) — приточува¬ 

ти, приточити; 2) (притачать) — при¬ 
шивати, надточувати, пришити, над¬ 
точити 

Притаять — ростанути, ростопйгися 
Притворность — 1) хвальшйвість, нещи¬ 

рість; 2) прикйдливість 
Притворньїй — Г) хвальшйвий, фальшйвий, 

лукавий, орехлйвий; 2) прикйдли- 
вий, удаваний 

Притворствовать — удавати 
Притворство — 1) хвальш, фальш, лукав¬ 

ство і д. ЛицемЬріе; 2) прикйдли¬ 
вість, удавання 

Притворщикь, ца — д. ЛицемЬрь 
Притворь — притвор, (де стоять жінки) — 

бабйнець 
Притворять, притворить, ся — причиняти, 

причинйти, ся, (не зовсім щільно) — 
прихилйти, (про кількох) — попричи¬ 
няти 

Притворягься, притвориться — прикидати¬ 
ся, удавати, приставлятися, прикй- 
нутися, удати, приставитися 

Притекать, притечь — притікати, притектй; 
припливати, припливтй, приплй- 
нути , 

Притеребить — потіпати; поскубти 
Притесьівать, притесать — притісувати, 

притесати 
Притинь — бекет, стійка, варта, чата 
Притираніе — натирка 
Притирать, притереть, ся — натирати, при¬ 

тирати, натерти, притерти, ся 
Притискиваніе — притискання, прйтиск 
Притискивать, притиснуть, ся — притаску¬ 

вати, пригнітати, пригаснути 
Притихать, притихнуть — затихати, надти- 

хати, затйхнути, надтйхнути, при- 
нйшкнути, ущухнути 

Притоі^ь—1)( приплив, доплйв; 2) притока, 
вітка, гілька, 

Притолока — одвірок (верхній) 
Притолочь,ся—-потовкти, притовктй, ся. 
Притомить, ся — стомйти, натомйти, ся 
Притонь — пристановище, притулище; кй- 

шло, гніздо (злодіїв, розбійників) 
Притопьівать, притопнуть — притупувати, 

притупцьовувати, притупнути, при¬ 
туплювати 

Приторговьівать, приторговать, ся — 1) тор¬ 
гувати, сторгувати, уторговувати, 
уторгувати, украмарювати; приці¬ 
нятися, прицінитися 

Притормозить — пригальмувати, загальму¬ 
вати 

Приторность — нуд, нудота, нудкість 
Приторньїй, но — нуднйй, но, нудкйй, ко 
Притрава — принада (для з(ь)вірів або 

птиць) 
Притравливать, притравить — 1) принажу ва¬ 

ти, вабити, принадити, привабити; 
2)толочйти,вйтолочити,спасти 

Притрогивать, ся — д. Припасаться 
Притрушивать, притрусить — притрушу(сю)- 

вати, притрусйти, припорошйти 
Притрушивать, притрухнуть — боятися, по¬ 

боятися, убоятися (трохи) 
Притузить — побйти, попоб.йти, одлупйти, 

"одлупцювати, стусані? надавати 
Притуманить, ся,— 1) туманіти, туманити¬ 

ся, стуманіти, притуманити, ся, за- 
темрити, ся, охмарити, ся, д. Зату- 
манивать і Омрачать; 2) нахмари¬ 
ти, ся, насупитися, похнюпитися 
прижурйтися, засумувати 

Притуплять, притупить, ся — тупйти, ся, ту¬ 
пішати, притупйти, потупйти, ся 

Притча — прйтча, байка 
Притикать, приткать—при(до)тикати, при- 

(до)ткати 
Притикать, приткнуть — 1) стромляти, при- 

стромйти, приштрикнути; 2) при- 
шпйлювати, пришпилйти 

Притикать, притикать — затикати, затйка- 
ти, позатикати, 

ПритЬсненіе— гніт, утиск, втйск, прйтиск, 
притуга 

ПритЬснитель, ница — утйскач, утйсник, ця, 
гнобйтель, ка, напасник, ця 

Притіснительньїй — утискаючий 
ПритЬснять, притЬснить— утискати, ута¬ 

скувати, гнобйти, пригнобйти, на¬ 
сідати, прикрутйти 

Притягательньїй— притягуючий, принад¬ 
ний 

Пригягиватель — притягач 
Притягать, притягнвать, прнтянуть, ся — 

притягувати, притягати, приволіка¬ 
ти, приволоктй,притягнути, приво- 
лочйти 

Притяжательньїй — присвоюючий 
Притяженіе — прйтяг, притягання, ваго¬ 

тіння 
Притязаніе— 1) домагання, вимога; 2) прй- 

чіпка, напасть, пеня і д. Придирка 
Притязать — домагатися, доправлятися 
Прифрантиться — причепурйтися, придже- 

джулитися 
Прихажнвать — приходити, прихожати, 

учащати 
Прихваливать, привалять — похваляти, 

вихваляти, похвалйти 
Прихварьівать, прихворнуть—хорувати, не- 

здужати, слабувати, занепадати 
на здоровлю, занедужати, заслабти, 
захорувати, прислабіти 

Прнхвасгьівать, прихвасгнуть—хвалйтися, 
вихвалятися, похвалйти, ся 

Прихватьшать, прихватить—прихвачувати, 
прихоплювати, прихватйти, прихо¬ 
пити. — Прихватано морозомь—моро¬ 
зом прибило. — Его часто прихватьі- 
ваеть — він часто занепадає на здо¬ 
ровлю 

Прихвостень, прихвостиикь — похвостач, 
пришйй-хвіст , 

Прихлеоатель, ница -— похлібець, похлібни- 
ця, підлйза і д. Льстець 

Прнхлебьівать, прихлебиуть—хлебтати, сьор¬ 
бати, запивати, пришивати, сьорбну¬ 
ти, запйти 

Прихлестьівать, прихлесиуз ь — похвйську- 
вати; хльостати, хльоснути 

Прихлопьівать, прихлопнуть — 1) грюкати, 
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грюкнути; 2) прищикнути; 3) ляска¬ 
ти, ляснути 

Приходить, прійти, притти — 1) приходити, 
надходити, прийти, надійти; 2) на¬ 
ставати, наступати, приходити, на¬ 
стати, наступити, приитй. — Прихо¬ 
дить вь возрасть — доходити до 
зросту. — П. вь сознаніе—очунювати, 
очуняти, ся, очуматися, очутитися, і 
прочунятися, стямитися, отямитися, 
опам'ятатися. — П. вь изумленіе—зду- 
міти. — Пришло вь голову — спало на 
думку. — Приходить, црійти вь циіцету, 
вь уцадокь — бідніти, біднішати, 
збідніти, з’уббжіти, підупасти 

Приходиться — прихбдитися, підходити, до¬ 
водитися, припадати, випадати, 
впадати. — Какь придется — як набі¬ 
жить , 

Приходиьій—прихідний. — Приходная книга 
— книга приходу. — Приходо-расход- 
ная книга — книга приходу й росхо- 
ду, книга прибутків і видатків 

Приходский — парахвіяльний, парафіяльнрй 
Приходь — 1) прихід, прибуття; 2) прихід, 

дохід, прибуток. —Записать вь при¬ 
ходь — записати на прихід; 3) па- 
рахвія, парафія 

Прихожанинь, прихожанка — парахвіянин, 
парафіянин, нка 

Прихожая — передпокій, передня, прйсінок 
Прихожій — прихожий, захожий 
Прихорашиваться, прихорошиться—приби¬ 

ратися, чепуритися, хорошйтися, 
причепурйтися 

Прихотливость — прймхлйвість, вередли¬ 
вість, вигадливість, химаристість 

Прихотливьій — примхливий, перехочли- 
вий, вигадливий, вередлйвий, хи¬ 
меристий 

Прихотникь, -ца — вигадько, вигадниця, 
вередун, ха, химерник, -ниця 

Прихотничать — прймхати, вигадувати, ви- 
требенькувати, коверзувати, вере¬ 
дувати і д. Капризничать 

Приходь, (мн.) приходи — прймха, прймхи, 
вйгадка, вйгадки, витребеньки, вй- 
тівки, норови і д. Капризь 

Прихрабриться — прихорооритися 
Прихрамьівать—шкандибати, шкитильгати, 

шкутильгати, 
Приціливаніе — цілення, приміряння 
Приціливать, ся, прицілить, ся — приціля- 

ти, ся, націляти, ря, намірятися, 
примірятися, прицілитеся, націли¬ 
тися, наміритеся, приміритися 

Приціль— 1), прицілювання; 2) ціль, мета; 
3) приціл 

Прицільньїй — цільовйй 
Приціниваться, приціниться — прицінятися, 

прицінйтися, 
Прицінка — прицінювання , 
Приціпка— 1) чіпляння, причіплювання; 

2) д. Придирка; 3) петля або гачок; 
4) вус, вусик (у рослин) 

Приціцлять, приціпить, ся — чіпляти, при¬ 
чіплювати, причепйти, почепити, ся, 
вчепйти, ся 

Причаливать, причалить — причалювати, 
приставати, причалити, пристати 

Причаль — причал 
Причастіе — причастя, дарй; 2) дієприкмет¬ 

ник; 3) причетність 
Причастникь, ца — причасник, ця 
Причастньїй — причетний, причетен 
Причащать, причастить, ся — причащати, 

причастйти, запричастйти, ся 
Причащепіе— 1) причащеная; 2) причастя 
Прическа — причіска, причісування 
Причесьівать, причесать, ся — причісувати, 

причесати, ся 
Причетникь — причетник, церковник,дяк 
Причеть, причть.— причет, духовенство 
Причеть — прилічення, причйслення 
Причина— 1) причйна, рація, прйвід.—Бьгть, 

стать причиной — спричйнитися (чо¬ 
му); 2) д. Приключеніе 

Причинсніе — справляння, завдання 
Причинний — причйновий 
П ричиїщть, причинить — ученяти, учинити, 

удіяти, вдіяти, заподіяти. — П. убьі- 
токь, порчу — шкодити, нашкодити, 
ушкодити І 

Причислять, причислить, ся — прилічувати, 
прилучати, прилічйти, прилучити, 
причисляти, ,причислйти 

Причисленіе — залічення, зачйслення, при¬ 
лучення 

Причнтаніе — рриговорювання, (жалібне) 
— голосіння, завід , 

Причитать причестц, ся — 1) залічувати, 
залічйти, долічувати, долічйти, до¬ 
давати, додати; 2) голосйти (над по- 
мершим); доводитися (ким); 3) при¬ 
падати, налажати 

Причитающійся — належний, приналфкний 
Причудиться — приверзтйся, примрітися, 

здатися , 
Причудливьій — чуднйй, чудасійний, хи¬ 

мерний; примхлйвий,вигадливий 
Причудникь, ца — химерник, ця, хймород- 

ник, ця; д. Прихотникь, ца 
Причудничать — химерувати, химородити; 

д. Прихотничать 
Причудьі — химери, химерія, хймороди, 

вйчуди 
Пришелеці, — захожий, заходець, зайда, 

прихідько, прйходень, прйходець, 
(зневажливо) — заврлока, приблуда, 
приплентач, придріпанець 

Пришепеливать, пришепетьівать — шепе¬ 
ляві™ (трохи) 

Пришептьшаніе — црйшепти 
Пришествіе — прихід, прибуття 
Пришибать, приінибить— 1) забивати, за- 

бйти; 2) добивати, добйти 
Пришивать, пришить — пришивати, при¬ 

шити 
Пришивка — пришивання, пришйток 
Прншнвной — пришивнйй, пришйтий 
Пришльїй — захожий, прибутнйй, зайшлий 
Прншпиливать, пришпилить — пришпйлю- 

вати, припинати (шпильками), при- 
шпилйти, припнути 

Пришпоривать, пришпорить — стйскувати, 
стискати, стйснути острогами 
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Пришучивать — піджартбвувати 
Прищелкать — 1) полоскати; 2) побити 
Пощелкивать, прищелкнуть — 1) ляскати, 

ляснути; 2) защіпати, защіпнути 
(клямку або защіпку) 

Прищемлять, прищемить — прищикувати, 
прищикнути, вщикш)ти, причавити 

Прищепь — щепа, щеп 
Прищура — жмурко 
Прищуривать, прищурить, ся — прищурю¬ 

вати, прижмурювати, примружу¬ 
вати, прищурити, прижмурити, при¬ 
мружити, прищулити, ся 

Прищуриваніе — примруження 
Пріемка — приймання, прийом, прййми, 

одбирання, відбирання 
Пріемь — 1) приймання, приняття; 2) вітання 

(гостей); обходини; спосіб, заходи. — 
За одинь пріемь, однимь пріемомь — 
за одним разом, одразу, разом. — Хо¬ 
рошій бьіль пріемь — добра була 
шана. — Пріемь, ьі — прийомний 

Пріемникь — відбирач; прйймище 
Пріемщикь — приймач; роборець 
Пріемьішевь — приймаків, приймацький 
Пріемьппь — годованець, годованка, виго¬ 

дованець, ка, приймак, чка, прий¬ 
мача 

Пріемьішемь сдьлаться — у прййми пітй, 
стати 

Пріискивать, пріискать — пришукувати, під¬ 
шукувати, напйтувати, пришукати, 
підшукати, напитати 

Пріискь — копальня, рудокопальня, рудо- 
кбння ” ' 

Пріободрять, ся, ішіободрить, ся — ос(ь)мі- 
лювати, оос(ь)мілюрати, ся, під¬ 
бадьорювати, ос(ь)мілити, ся, під¬ 
бадьорити, ся, набиратись відваги 

ПріобрЬташе — набування 
Пріобрітатель, ница — придбатель, ка, на¬ 

бувальник, ннця 
Пріобрьтать, пріобрість — набувати, добу¬ 

вати, здобувати, дбати, добути, на¬ 
бути, здобути, надбати, придбати, 
принадбати, придобути, нажйти, 
(багато) — подобувати, понабувати, 
поздобувати, наздобути, напри- 
дбати, понадбати, пороздобувати, 
(працею) — запрацювати, (тяжкою 
працею) — загорювати, (нечесно) — 
нагарбати, (мошенством) — нашах¬ 
рувати, (на господарстві) — при- 
господарювати, (баришуючи) — при- 
баришувати, (с(ь)піванням) — вйсь- 
півати, (полюванням) — вйполювати 

ПріобрЬтеніе — набуток, здобуток, добу¬ 
ток, надбання, придбання 

Пріобрітенньїй — набутий, прйдбаний, 
добутий, нажйтии; добувнйй 

Пріобщать, пріобщить, ся — 1) прилучати, 
долучати, докладати, прикладати, 
прилучйти, долучйти, (приєднати, 
докласти, доложйти, д. Прилягать і 
Прнсоединять; 2) причащати, при- 
частйти, ся, запричастйтися 

Пріобіценіе— 1) прилучення; 2) причастя 
ПріодЬвать, пріодЬть, ся — 1) прикривати. 

прикрйти, ся; 2) приодягати, при¬ 
одяглі, ся 

Пріопоздать — припізнйуися 
Пріосаниться — посталити, прибрати на 

себе постать поважну 
Пріостанавливать, пріостановить, ся — при¬ 

пиняти, припинйти, спиняти, спи- 
нйти, ся 

Простановка — припйнка і д. Остановка 
Пріострять, пріострить — підгострювати, 

підгострйти, ся 
Пріотворить — відхилйти (напр., двері) 
Пріохочивать, пріохотить — приохочувати, 

під’охочувати, приохотити, під’охо- 
тити 

Пріударить — вдарити дуже, ушкварити. — 
Дождь пріудариль — дощ ушкварив, 
сипнув. — Пріудариль за нею—припи¬ 
нявся до неї, привпав коло неї 

Пріударить ся — кйнутися, пустйтися 
Пріукрашать, пріукрасить, ся—прикрашати, 

приоздоблювати, -бити, прикрасити, 
ся, (квітками) — приквітчати, заквіт¬ 
чати, ся , 

Пріумножать, пріумножить, ся — прибільшу¬ 
вати, намножати, прибільшити, на¬ 
множити, ся 

Пріумолкнуть — замовкнути, примовкнути, 
принйшкнути 

Пріуньїльїй — сумнйй, смутнйй, засмучений 
Пріуньїть — засумувати, зажурйтися 
Пріурочивать, пріурочить (кь чему) — за¬ 

стосовувати, пристосовувати, при¬ 
стосувати до чого 

Пріурочка — застосування, пристосування, 
віднесення 

Пріучать, пріучить. ся — привчати, призви¬ 
чаювати, зачати, узвичаювати, 
привчйти, призвичаїти, з’учйти, 
взвичаїти, ся 

Пріученіе — привчання, призвичаєння 
Пріьдать, пріьсгь, ся — поїдати, з’їдати, по¬ 

їсти, з’їсти, ся 
ПріЬдаться, нріЬсться — приїдатися, в’їда¬ 

тися, приїстися, опрйкритися 
Прікздь — приїзд 
Пріьзжать, прііхать — приїздйти, приїха¬ 

ти, наїхати 
ПріЬзжій — наїзжий, приїзжий, наїзднйй, 

приїзднйй 
Пріютить, ся — притулйти, ся, дати приту- 

лок, знайтй притулок, прихили¬ 
ти, ся 

Пріють — притулок, прихйлок, захисток, 
пристанище, пристановище, прйй¬ 
мище 

Пріязнеїшьій — прйязний, ласкавий 
Пріязнь— прйязнь, прйязність, любість 
ГІріятель, ница — прйятель, ка 
Пріятельскій — приятельський 
Пріятно — приємно, мйло, любо, залюбкй 
Пріятность — приємність, мйлість, любість, 

утіха . , 
Пріятньїй — приємний, мйлий, любий, утіш¬ 

ний 
Пріятство — д. Пріятность , 
Пріятствовать — сприяти, добра хотіти, 

(з)жйчити 
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Про 370 Пробьіть 

Про— 1)для,^а-для, про. — Просебя—до се¬ 
бе, собі. — Сказаль что-то про себя 
— сказав щось до себе (або) сам со¬ 
бі. — Про себя что-то думаеть — сам 
собі щось думає 

Проахать— 1) проохати, проохкати; 2) про¬ 
гавити (охаючи) 

Проба — проба, спроба, пробунок, спробу¬ 
нок, д. Испьітаніе і Опьіть 

Пробавляться, прибавиться — пробуватися, 
перебуватися, перебиватися, пере¬ 
магатися і т. д., д. Перебиваться 

Пробаклушпичать — пр^баидикувати (час) 
Пробалаїуриїь — пробазікати, пробалакати 
Пробаловаться — пробалуватися, пропусту- 

вати, прожирувати 
Пробалтьівать, нроболтать, ся— 1) проббв- 

тувати, пробовтати, проколотйти; 
2) промймрити, пробелькотати, про¬ 
харамаркати, пробубоніти, пробульк- 
нути (промовити щось невиразно), 
пропаїрикувати (швидко), прота- 
рахкотіти (швидко і голосно); 3) роз- 
голошати, розголоейти, прогово- 
рйтися, бовтнути, пробувкнути, вй- 
язичити; 4) пробазікати, пробала¬ 
кати; 5) провештатися; прошва(е)н- 
дяти, проблукати, посновигати, по- 
потинятися 

Пробарабанить—пробарабанити, проторох¬ 
тіти 

ПобездЬльничать — пробайдикувати 
Пробезпокоиться — протурбуватися 
ПробесЬдовать — пробалакати, порозмов¬ 

ляти 
Пробивать, пробить, ся — пробивати, пробй- 

ти, ся. — Пробить закладь — програти 
заклад. — Пробило два часа — вйоило 
другу годйну. — Пробивается (про 
рослину) — витикається, зіходе. — 
Кое какь пробивается — сяк так пере¬ 
бивається 

Пробирать, пробрать, ся— 1) перебирати, 
вибирати, перебрати, вйбрати; 2) по¬ 
лоти, прополювати, виполювати, 
прополоти, вйполоти; 3) проділя- 
ти, проділйти; 4) вимовляти (кому), 
картати (кого); 5) пробиратися, про¬ 
лазити, просовуватися, пропихати¬ 
ся, протискуватися, пробратися, 
пролізти, просунутися, пропхатися, 
протйснутися, (крадькома) — про¬ 
крадатися, закрадатися, прокра¬ 
стися, закрастися 

Пробирсрь — прббір 
Пробирньїй — пробірний. -— П. камень — 

пробірний камінь 
Пробка — корок, (з дерева) — чіп, чопок, 

(з чого иньшого) — затичка, заткало, 
заткальце 

Пробковий — корковий 
Проблаженствовать — прораювати 
Проблажить — подуріти, попустувати 
Проблема — проблема, завдання 
Проблематический —проблематйчний, здо- 

гадальний,загадковий 
Проблескивать, -нуть — проблйскувати, 

пролйскувати, ся, проблйснути 

Проблескь — проблиск, прос(ь)віток 
Проблеять — пробекати, промекати 
Проблистать — проблищати 
Проблудить, -уждать — проблукати, про- 

олудйти, проплутатися 
Пробньїи — пробний, спробний (що має про¬ 

бу або належиту добротність), зраз¬ 
ковий, взірцевий (зроблений на 
зразок, на пробу) 

Пробованіе — пробування,спробунок,ку¬ 
штування 

Пробова гь, попробовать—пробувати, попро¬ 
бувати, спробувати, (на смак) — ку¬ 
штувати, скуштувати, покуштува¬ 
ти. — Пробовать силу — ейлу питати, 
моцюватися 

Прободать, пробости — проколювати, про¬ 
стромлювати, проколоти, простро¬ 
мити, проштрикнути 

Прободениьій — проколотий, простромлений 
Пробой, пробойчикь — пробій, пробоєць; 

скобель; прогонич г 
Пробоина — просійте місце, дірка (пробита) 
Пробойникь — пробивач 
ПроболЬть—проболітр, прослабувати, вй- 

боліти,, переболіти, переслабувати, 
похворіти 

Пробораживать — проборознювати 
Пробормотать— 1) промймрити, промйрха- 

ти, пррхамаркати, вибуркнути, про¬ 
бубоніти, пробулькнути, д. Пробал¬ 
тьівать 2; 2) пробуркотати, протур¬ 
котати 

Проборь — проділ (в волоссі) 
Пробочникь — коркотяг, трибушон 
Прображничать — прогуляти, пропіячити 
Пробрасьівать, пробросать, проброенть — 

прокидати, прокйдати, прокйнути 
Пробредить— промарити. — Онь цілую ночь 

пробредиль — цілу ніч верзлось йому 
Пробренчать — 1) проорязчати, пробряз- 

котіти, продреньчати; 2) пробринь¬ 
кати 

Пробрести, пробресть — 1) проплестйся, 
проплентатися, прочвалати, про- 
дибати; 2) пере,брестй, перейтй (або) 
переїхати у брід 

Пробривать, пробрить, ся — проголювати, 
проголйти, ся 

Пробродить— 1) проблукати, провештатися, 
проволочйтися, прошва(е)ндяти; 
2) переграти, перешумувати, прошу- 
мувати 

Пробрюзжать — пробурмотати, промур¬ 
мотати, пробурчати, промурчати 

Пробуждать, пробудить, ся — і) будйти, роз- 
будйти, ся; 2) прокидатися, про- 
кйнутися, прочнутися, прочуматися, 
пробуркатися 

Пробужденіе — збудження, пробуд, прокид, 
прочунок 

Пробуравливать, пробуравить — просверд¬ 
лювати, провірчувати, просверд¬ 
лити, провертіти 

Пробурлить — пробушувати, пробурхати 
Пробушевать, пробуянить — пробушувати, 

пробуяти 
Пробить — пробути, віїбути, перебути, (рік) 



ПробЬгать 37! Провонять 

— вйрокувати, (тиждень) — перетиж- 
нювати, (зиму) — прозимувати, пере¬ 
зимувати, (дарма без ужитку) — 
продармувати, (дівчиною) — продіву¬ 
вати, (дідом) — продідувати, (маля¬ 
рем) — промалярувати, (отаманом) 
—- проотаманувати, (крамарем) — 
прокрамарювати, (шинкарем) — про- 
шинкарювати і т. д. 

ПробЬгать, пробіжать,.ся — 1) пробігати, 
перебігати, пробігти, ся, перебігти; 
2) продивлятися, продивитися (на¬ 
швидку) , 

ПробЬгать, ся — пробігати, ся, прогасати, 
проганяти , 

ПробЬгь — перебіг 
ПробЬдствовать — пробідувати, прогорю- 

вати 
ПробЬливать, пробілить, ся— 1) вибілювати, 

білити, вибілити, побілити, ся; 
2) пробілювати, пробілити 

ПробЬлка — біління 
Пробіль — пропуск, прогалина, перерва, 

промежина 
ПробЬсить — продратувати 
Провіситься — проказйтися, продуріти, 

пролютувати, пробіснуватися 
Проваландаться — прововтузити, прова- 

ласатися, промарудитись 
Проваливать, провалить, ся— провалювати, 

провалйти, ся, увалити, завалйти, ся, 
западатись, запастись, (зразу) — 
шурхнути.—Проваливай!—ідй здоров! 
гет^! — Провались — ідй к бісу, геть 
к бісу! згинь! — Куда онь провалился? 
— де він П0Д1ВСЯЇ 

Провалина — провалля, яма , , 
Проваль— 1) провалля, яма, прірва; 2) дірка 

(в опуху) 
Провальсировать — протанцювати вальса 
Провалять, ся — прокачати, ся 
Проварпвать, проварить, ся — 1) проварю¬ 

вати, уварювати, проварйти, ува- 
рйти, ся; 2) (у шевців) — натирати, 
натерти смолою(дратву) 

Проващивагь, провощить — вощйти, наво¬ 
щувати, навощйти 

Проведеніе — переведення, провід 
Провезете — перевіз , 
Провентилііровагь — провітрити ( 
Провертьівать, провертіть, ся — провірчу¬ 

вати, провертіти, ся, прокрутйтися 
Провеселиться—провеселйтися, прогуляти, 

пробавитись 
Провидець — прозбрень 
Провидініе — провидіння, промисел, прб- 

вид; передсуд, д. ПредонредЬленіе 
Провидіть— прозираіи, провйдіти, завба¬ 

чати, передбачати 
Провизжать — пррвищати, п.роскавучати 
Провизія — пров(і)йзія, харчі, жйвність 
Провинность— провина, провинність 
Провинчивать — прошрубовувати 
Провииція — пров(і)йнція, країна, округа, 

(на Запорожжі) — паланка 
Провинціальньїй — пров(і)инціяльний, кра- 

євйй 
Провиняться, провиниться — провинувачу- 
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вати, провинйти, ся, провинуватити, 
ся, прошпетитися , 

Провираться, провраться — пробріхуватися, 
пробрехатися ' 

Провисьть — провисіти , 
Провіанть — провіянт, хзрчі 
Провладіть — проволодіти 
Провластвовать—пропану вати, прогоспода- 

рювати 
Провлекать, провлечь — проволікати, про¬ 

тягати, проволокти, протягтй 
Проводимость — проводймість 
Проводить, провести — 1) проводити, прова¬ 

дити, провести. — П. вь дорогу—вира¬ 
жати, вирядити. — П. день— передню¬ 
вати. —П. літо —- літувати, проліту¬ 
вати, вилітувати. — П. неділю—пере- 
тижнювати; 2) дурити, зводити, 
одурити, звестй, у дурні пошити, в 
шори убрати і д. Обманьївать 

Проводникь, ца — провіднйк, ця, провіднй- 
чий, поводар(ь), поводйр(ь), повода¬ 
тар)^, проводйрь 

Проводничій — провідницький, поводйр- 
ський, поводатарський 

Проводной, проводньїй — провіднйй, прове¬ 
дений 

Проводь — провід 
Провожапіе, проводьі — проводи 
Провожатьій — супровідник 
Провожать, проводить— 1) проводити, про- 

вестй; 2) провожати, виражати, 
вйрядити, випроважувати, випро¬ 
водити 

Провозвіст.итель, провозвістнркь, ца — 
провісник, ниця, оповісник, ця, 
пророк 

Провозвіщать, нровозвістить— провіщати, 
провістйти, оповіщати, оголошати, 
ознаймовувати, сповістити і д 

Провозвіщеніе— провіщення, оповіщення 
Провозглашать, провозгласить—оголошати, 

оголошувати, оповіщати, оповістй- 
ти, оклйкувати, оголосйти, оклик¬ 
нути ( 

Провозглашеніе—оголошення, оповіщення 
Провозить, провести, ся — провозити, про¬ 

везти, перевозити, перевезти, ся 
Провозить — провозйти 
Провозиться — прововтузитися, прокопа¬ 

тися, промарудитися, продлубати¬ 
ся, промонятися, (по хазяйству) — 
пропоратися 

Провозньїй — пррвізнйй , 
Провозь— перевіз, достава, провіз 
Проволакивать, проволочь, проволочить, 

ся — проволікати, протягати, про¬ 
волокти, протягтй, ся. — П. время — 
одволікати час 

Проволноватьср — прохвилювати, ся 
Проволока—дрітДздр.)—дротик, (до люль¬ 

ки) — протичка 
Проволочка — відволока, гайка, гаянка, тя¬ 

ганина 
Проволочньїй — дротянйй. — П. всщь — 

дротянка. — П. мартерь — дротар 
Провонять, ся — засмердіти, ся, (про яйця) 

— притхнути, протухнути 





Продерзостньш 373 Прозорливий 

тримати 
Продерзостньш — нахабний, нахрапний 
Продерзость — нахабність, нахрапа, зу¬ 

хвальство 
Продешевить — продешевити, передешевйти 
Продиктовать — проказати, продиктувати 
Продиравить — продіравити 
Продиравіть — подірчавіти, зробитися ді¬ 

рявим 
Продирать, продрать, ся — 1) продирати, 

продрати, ся, дерти, продерти, ся. — 
П. глаза — протирати очі; 2) проди¬ 
ратися, протискуватися і т. д. 

Продлить, ся — продовжити, протягтй, ся 
Продневать — проднювати, переднювати 
Продовольственньїй — харчовий , 
Продовольствіе — харчування; харч, харчі, 

припас, живність, провіянт 
Продовольствовать, ся — харчувати, ся, жи¬ 

вити, ся 
Продолговатьій, то — довгастий 
Продолговатость — подовжність, подовга- 

стість 
Продолжатель, ница — продовжних, ця 
Продолжать, продолжить, ся — продовжува¬ 

ти, протягати, ся, трівати, про¬ 
довжити, ся, протягтй, ся. 

Продолженіє — продовження, продовж, про¬ 
тяг. — Вь продолженіє — в продовж, 
в протязі, на протязі, протягом, у 
протягу, встяж, через 

Продолжительность — довгість, довгота 
Продолжительньїй, но — довгий, го, довго¬ 

часний, но, протяжнйй, протяглий 
Продольньїй, но — повздовжнии, подовж- 

ний, повздовж, подовж, уздовж 
Продребезжать — продзизчати, продрень- 

чати 
Продремать — продрімати, прокуняти 
Продрогнуть — продріжати, протрусйтися; 

змерзнути, перемерзнути 
Продрябльїй — трухлий, трухлйвий 
Продрябнуть — потрухнути, потрухлявіти, 

струхлявіти 
Продуваніе — продув, продування 
Продувать, продуть — продувати, продму¬ 

хувати, продути, продмухнути 
Продувной — продувнйй, виверткйи, шахра¬ 

юватий 
Продукть — добуток, здобуток, плід, вй- 

ТВІр, продукт ' ' 
Продуктивность — плідність, витвірність, 

вйрібність, про/іуктйвність 
Продуктивний — плідний, витвірний, ви- 

рібнйй, продуктйвний 
Продумать — продумати, розміркувати 
Продурачиться — продуріти, пропустувати 
Продушина — продух, продуховина, опар 
Продьірять — д. Продиравить 
Продьішать — продйхати 
Продівать, продіть— просмйкувати, про¬ 

тягувати, просовувати, затягати, 
просмикнути, просунути, затягтй, 
(нитку в голку) — всиляти, засиля- 
ти, всилйти, засилйти 

Продуваніе — засиляння, всилйння 
Поділить, ся — 1) проділйти, ся; 2) обділйти 
Проділка — каверза, штука, фі(й)гель, фор¬ 

тель; шахрайство 
Проділ ьівать, проділать — пророблювати, 

проробляти, проробйти, (що негоже) 
— виробляти, витворяти, коїти 

Проектировать — проектувати 
Проектний — проєктовии 
Проекть — пр,оєкт 
Проемь — 1) дірка (наскрізь), прозір; 2) вй- 

кот, вйрізка, вйтин 
Прожаривать, прожарить, ся — пропікати, 

випікати, пропектй, вйпекти, ся 
Прождать — прождати, прочекати 
Прожевивать, прожевать — розжовувати, 

розжувати 
Прожектсрь — проєктйста, вигадливий 
Прожелобигь — вйжолобити 
Прожелть — прожовть 
Прожнвательство — проживання, марну¬ 

вання 
Проживать, прожить, ся — жйти, прожива¬ 

ти, пробувати, прожйти, ся, про¬ 
бути 

Проживаніе — прожиттй, перебуття 
Прожиганіе — пропалювання 
Прожигать, нрожечь, ся — пропікати, про¬ 

палювати, пропектй, пропалйти, 
прошмалювати, прос(ш)малйти, ся 

Прожилина, нрожилокь — жйлка (в камін¬ 
нях) 

Прожиль — д. Волокно 
Прожимать, прожать — д. Продавливать 
Прожинать, прожать — прожинати, прожа¬ 

ти 
Прожитіе — прожйток, прожиття 
Прожога, прожогь — пропалина 
Прожора — проїсть, ненажера 
Прожорливость — ненажерливість, ненаїс- 

ність 
Прожерливий — ненажерливий, ненажер¬ 

ний, ненаїсний , , 
Прожужжать—прогудіти, пробри(е)ніти. — 

"П. уши — натуркати в уха ( 
Прожурчать — продзюрчати, продзюркоті- 

ти 
Проза, прозаическій — проза, прозовий, 

прозаїчний 
Прозаикь — прозаїк 
Прозакладьівать — 1) заставляти, застави¬ 

ти; 2) прозакладати, програти за¬ 
клад , 

Прозваїце, прозвиїце— прйзвіще, прізвище, 
прізвисько, (глумлрве) — прйкладка 

Прозвсніть —- продзвеніти 
Прозвонить —-1) продзвонйти, продзелень¬ 

кати; передзвонйти, переолаговісти- 
ти, віддзвонйти; 2) роздзвонйти, 
розбовкати 

Прозвучать — прогучйти. продзизчати 
Прозимовать — проз(і)имувати, перегри¬ 

мувати 
Прозирать, прозріть — 1) прозирати, од- 

кривати очі, прозріти; 2) д. Прови¬ 
діть 

Прозлиться — пролютурати і д. Злиться 
Прозорливость — прозірливість, прозір¬ 

ність , 
Прозордивьій, но — прозірливий, во, про¬ 

зірний, но 
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Прозрачность — прозорість 
Прозрачньїн — прозорий, прозірчастий, 

прос(ь)вітчасуий, крізькйй 
ПрозрЬніс — прозріння , 
Прозудіть — пересвербіти 
Прозивать, прозвать, ся — прозивати, про¬ 

звати, ся, (глумливо) — продражнй- 
ти 

Прозівать — 1) попозіхати; 2) прогавити 
Прозябаемое — рослина, ростйна 
Прозябаемость — рослйнність , 
Прозябаніе — рощення; чевріння, скніння, 

нйдіння 
Прозябать, прозябнуть — ростй, виростати, 

вйрости; нйдіти, знйдіти, занйдіти, 
чевріти 

Прозябать, -зябнуть — мерзнути, змерзнути 
Протривать, проііграть, ся — програвати, 

програти, ся 
Проигрьшіь — прбгра, програш; страта 
Пройдоха — гіраида, пройдйс(ь)віт, проно(за 
Произведсніе —,твір, (мн.) —твори, утвір, 

твори, діло, праця, добуток, здо- 
уток; вйріб, рббливо.—П. искусства, 
худржественное — мистецький твір, 
утвір, твори, утвори мистецтва 

Произведенньїй — утворений, вйтворений, 
зроблений,справлений , 

Производитель, ница — вйрібник, вирі(5ниця, 
виувбрець, витвбрниця; насінник, 
плідник, пліднйця 

Производителі?ньій — творчий, вйрібнйй, 
продукцшний 

Произврдительность — творчість, продук- 
ційність 

Производить, произвести — 1) творйти, робй- 
ти, утворйти, зробйти, учинйти, 
справити, вйробити.—Произвестьбез- 
порядокь, замішательство, раздорь — 
счинйти розгардіяш, заколот, бучу. 
— П. торговлю — вестй торг, торгува¬ 
ти. — П. діло (вь судЬ), слідсдвіе — 
вестй діло, справу,чинйти слідство; 
2) родйти, породйти, сплодйти; 3) ви¬ 
водити, вйвести (що від чого, кого); 
4) підвйщувати, підвишати, під- 
вйсити ' 

Производньїй — похідний, вйтворений 
Производство—з’орудування, робота, вйріб, 

рббливо; підвйщерня 
Произволеніе — воля, хіть, уподоба 
Произволь — сваволя, самовільство, само¬ 

воля ' 
П рот вольні,мі — свавільний, но, само¬ 

вільний, но; самохіть, самохітно, 
довільно 

Произнесение — виголошування, вйголос 
Произносить, произнести — вимовляти, вй- 

мовити; виголошувати, вйголосити. — 
П. невняшо—мугикати, момотати. — П. 
безсмисленньїе звуки — белькотати. — 
П. приговорь — вирікати. — П. стихи 
— промовляти, виголошувати вірші 

Произношеніе — вимова, вймівка, говірка 
Произрастать, произрасти — виростати, ви¬ 

рости 
Произрастеніе — росдйна, ростйна 
Пройма — перехід; дірка в усі; рбспірка 

(в сукні) 
Проймать — протикати (вуха) 
Проискивать, проискать — прошукувати 

вишукувати, прошукати; коверзу¬ 
вати , 

Проискр, (частіше мн.) происки — підступ, 
підступи, каверзи 

Проистекать, проистечь — витікати, вили¬ 
ватися, витекти, вйлитися 

Проистеченіе — вйплив, початок 
Происходить, произойти— ]) творитися, чи- 

нйтися, робйтися, діятися, счицй- 
тися, вчинйтися, зробйтися, подія- 
тися, стати, ся, повстати, (про що 
погане) — коїтися, скоїтися; 2) вихо¬ 
дити, походити, виникати, вййти, 
вйникнути, взятися, вйроїтися 

Происхожденіе — 1) початок, почйн і д. 
Начало; 2) походження, рід, поро- 
діі)ня. — Общее происхожденіе — 
спільне походження , 

Происшествіе— вйпадок, оказія, подія 
Прокаженньїй — прокажений, струплйвий 
Проказа, (хвороба) Ьерга —,проказа 
Проказцть — витворяти; дуріти, витинати, 

фі(й)ґлі строїти 
Проказникь, ца — каверзник, ця, пустун, 

ха; шкідник, ця, свавільник, ця 
Прокази — вйтворки, фі(й)ґлі 
Прокальївать, проколоть — проколювати, 

протикати, проколоти, проткнути; 
простромйти, пррштрикнути 

Прокалякать — пробазікати, пропатякати 
Прокапризничать — провередувати 
Прокапчивать, прокоптить, ся — коптйти, 

ви(про)дймлювати, вй(про)коптйти, 
вй(про)димйти, ся 

Прокальївать, прокопать, ся — прокопувати, 
прокопати, ся 

Прокараулить — провартувати, недостерег- 
тй 

Прокармливать, прокормить, ся — 1) харчу¬ 
вати, годувати, кормйти, прохар¬ 
чувати, прогодувати, прокормйти, 
ся; 2) вйхарчувати, ся, вйтратити- 
ся (з корму, з хліба) 

Прокатать, прокатить, ся — 1) прокотйти, 
ся; 2) прокатати, ся, проїздитися 

Прокачать, ся — прохитати, ся і д. Качать 
Прокашливать, прокашлять, ся—прокашлю¬ 

вати, прокашляти, пробухйкати, про- 
кахйкати 

Проквашивать — проквашувати, переква¬ 
шувати 

Прокидьівать — прокидати, прокйдати 
Прокипить, прокцпьть—прокипати, проки¬ 

піти, вкипіти 
Прокисать, прокиснуть — прокисати, проки¬ 

снути, прокйсти 
Прокислий — прокйслий, перекйслий 
Прокладка — перекладка, закладка, за¬ 

ставка 
Прокладьівать, прокласть— 1) перекладати, 

перекласти; 2) прокладати, прово¬ 
дити, прокласти, провестй 

Проклажаться — ніжитися, байдики бйти 
Проклевьівать, проклевать, проклюнуть, ся 

— прокльовувати, продзюбувати, 
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ти, прокивати, прохитати; 2) про¬ 
мотати, просотати; 3) мотати, ша¬ 
хрувати, ціїндрити, тринькати, мар¬ 
нотратити, промотати, прошахру- 
вати, проциндрити, протринькати, 

• промарнотратити 
Промахивать, промахать, промахнуть, ся — 

1) одмахувати, одмахнути, ся; 2) дати 
маху, хибити, вхибити, не втрапити, 
схибити, прохопитися 

Промахь — омах, ббмах, прбгріх. — Онь не 
промахь — він маху не дасть. — Про¬ 
махь сділать — маху дати 

Промачивать, промочить — промочувати, 
змочувати, промочити 

Промаяться — пронудитися, намочитися 
Промедленіе — зволікання, відволока; про- 

гайка, забара, загайка 
Промедливать, промедлить — барйтися, га¬ 

ятися, забаритися, загаятися, зга¬ 
яти, прогаяти, ся, пробарйтися, про- 
бавити, ся, забавитися 

Промежду — проміж 
Промежекь— і) д. Промежутокь; 2) міжнйк; 

3) валок, валбчок 
Промсжность — проміжжа, межина 
Промежутокь — перемежок, перерва, (між 

будовами) — суркй, суточки,(між 
лісами) — проворіття, (що до часу) — 
протяг. — Вь промежутокь времени 
— в протяг часу , 

Промежуточньїй — проміжний, промежний 
Промелькать, промелькнуть (про с(ь)віт) — 

промигати, промигтіти, проблйма- 
ти, проблимнути, (про ходу) — про¬ 
майнути 

Промерзать — промерзати 
Промерзлий — перемерзлий 
Прометать, промести, проместь, ся — промі¬ 

тати, розмітати, проместй, розме- 
стй 

Прометаться — прокйдатися 
Прометьівать, прометать — 1) прокидати, 

прокйдати; 2) прошивати, прошйти, 
профастригувати ( 

Промечтать —- промарити, промріяти 
Промигать — проблймати, проморгати 
Проминать, промять— 1) протирати, про¬ 

терти (коноплі), проминати, про- 
мняти, умняти (глину); 2) прово- 
дйти, провестй, проїздйти, проїзди¬ 
ти (коня) 

Промозглость — тухлість, прйтхлість, 
їлкість 

Промозглий — стухлий, прйтхлий, їлкйй 
(про масло) 

Промозгнуть — стухти, протухнути, з’їлк- 
нути 

Промоина — 1) водорйй, водомйй, ковдб- 
бина; 2) (в льрду) — вйполоч, про- 
нйзина, бистрінь 

Промокать, промокнуть — промокати, про¬ 
мокнути 

Промолачивать, промолотить — промолочу¬ 
вати, промолотйти 

Промолвить, ся — промовити, ся 
Промолиться — промолйтись 
Промораживать, проморозить —- заморб(жу)- 

зювати, заморозити 
Проморить — проморйти 
Проморосить — промрячйти 
Промостить—промостйти, (дошками)—по- 

стелйти, (каміння) — пробуркувати 
Промочка — відмока 
Промошенничать— промахлювати, проша- 

хрувати, прошахраювати 
Промудрить — промудрувати 
Промурльїкать — промуркотати 
Промучить, ся — промучити, проморду¬ 

вати, ся 
Промчать, ся — промчати, ся, перелйнути 
Проминіть — прошпаклювати, проконопа¬ 

тити (мохом), перемшйти 
Промьіваніе — промивання, перемивання 
Промивать, промить—промивати, промйти 
Промьісель — промисел,^емество, роздо¬ 

буток. — двіриньїи п. — ловецтво, 
МИСЛЙВСТВО. — Охотиичій п. — стрілец¬ 
тво. — Рьібиий п. —рибальство 

Промисли гельньїй — опікунчий 
Промисловий — промисловий 
Промьісль — Промисел (Божий) 
Промьічать— промукати, мукнути 
Промьішленникь — промисловець 
Промьішленность — промислбвість 
Промьішленньїй — промисловий 
Промьішленньїй — промислйвий, зручний 
Промишлять— 1) промишляти; 2) добувати, 

роздобувати, добути, роздобуту, ся 
Промьнивать, промінять, ся — проміню¬ 

вати, проміняли, ЗМІНИТИ, СЯ ' 

Промінь— 1) промін, міньба; 2) промінне 
Промірювать, промірить, промірять — 

міряли, ви(про)міряти, вйміряти, 
проміряти, зміряти 

Промірь — вймір 
Проміщнвать, промісить, промішать — ви- 

місювати, вймісити, вймішати 
Промішкивать, промішкать— гаятися, барй¬ 

тися, прогаяти, забарйтися і т. д. 
Промякнуть — помнякнути, помнякшати 
Промямлить — промймрити 
Промяукать — пронявкати, пронявчати 
Пронашивать, проносить — проносити, 

проносйти 
Пронести, ся — пронести, ся 
Пропзать, пронзить — проколювати, про- 

стромляти, проколоти, простромйти, 
проштрикнути 

Пронзитсльность — пронйзуватість, прораз- 
лйвість 

Пронзительньїй — пронизливий, гострий 
Пронизьівать, пронизать — пронйзувати, 

пронизати 
Пронизь — намйсто 
Прониканіе — проникання, проймання 
Проникать, проникнуть, ся — 1) проходити, 

пройти; 2) прозирати, збагнути, 
перейматися, перейнятися 

Проникновеиіе — проймання, проходження 
Проникновенньїй, -но — проникливий, -во, 

проймаючий, -чо 
Пронимать, пронять— 1) проколювати, про¬ 

колоти; 2) проймати, дошкуляти, 
допікати, пройняти, дошкулити, 
допектй. — Пронимающій—дошкуль- 
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ний, шкулькйй, 
Проницаемость — проімлнвість, проникаль- 

ність , 
Проницательность — проникливість, прозір¬ 

ливість, пронйзуватість 
Проницательньїи — пронйкливий 
Проносить, пронести, ся — 1) проносити, 

пронестй, ся; 2) розголошати, роз- 
голосйти, розносити, рознестй, ся, 
розійтйся (про чутки) 

Пронищенствовать — простарцювати 
Проньїра — пройда, проноза, нйшкавка 
Пронирливость — пронозливість 
Проньїрнть — коверзувати 
Проньїрливьій — пронозливий 
Проньїрство — каверзи, підступи 
Пронюхиваїь, проіпохагь— пронюхувати, 

нанюхувати, винюхувати, пронюха- 
ти і т. д. 

Пронявчить, ся — проряньчити,пробавити 
Прообідать — прообідати 
Прообразоватсльньїй, но — знаменуючий, чо, 

проббразом 
Прообразовьівать — знаменувати, назнаме- 

нувйти 
Прообразь — знамено, ознака на прийдеш¬ 

ність, прообраз 
Поорать — прогаласувати, прорепетувати, 

гіроґвалтувати, прогортати 
Проохать — пробхати, проохкати 
Пропагандисті—пропагандист, иропагатор 
Пропагандировать — пропагувати, пропа- 

гандувати 
Пропадать, пропасть — пропадати, гйнути, 

пропасти, згйнути, загйнути, погй- 
нути. — Пропасть безь вісти — запро- 
пастйтися. — Пропавшій — пропалий 

Пропажа — згуба 
Пролазить — прожолобйти 
Пропалювать, проползти—пролазити, про¬ 

лізти, проповзати, -повзтй 
Пропальївать, прополоть— прополювати, 

прополоти 
Пропаріїна — д. Польїнья 
Пронархнвать, пропорхнуть — пропурхувати, 

пропурхнути 
Пропарьівать, пропороть, ся — роспбрювати, 

роспорбти,ся 
Пропасти, сь — пропасти, ся 
Пропасть— 1) провалля, безодня; 2) сйла, 

страх, безліч 
Пропахивать, пропахать—проорювати, про¬ 

орати 
Пронахивать, пропахнуть — пропахати, про¬ 

пахнути, напахатися, набиратися 
дух^ 

Пропащій — пропащий 
Пропекать, пропсчь, ся — пропікати, про- 

пектй,ся 
Пронечатать — вйдрукувати, вйпечатати 
Пропивать, пропить, ся— пропивати, про- 

пйти, ся, пропіячити 
Пропиливать, пропилить — пропйлювати, 

пропиляти (наскрізь або який час) 
Пропиливать — процигикати, протирлйкати 
Пропирать, -переть — пропирати, проперти 
Пропировать — пробенькетувати ( 
Прописка — впис (до книг); пос(ь)відчення 

Прописной — незапйсаний, незаведений у 
перепис, у реєстр. — Прописная 
буква — початкова, велйка буква 

Пронись — взір до писання. — Писать про- 
нисью — буквами писати (число) 

Прописьівать — запйсувати, викладали; 
втягати; втягті) до реєстру; с(ь)від- 
чрти, пос(ь)відчитн; запйсувати 
(ліки хорому) 

Пропитаніе — прожиток, вижйвлення. — 
Сиискивать пропитаніе — заробляти 
на хліб 

Пропитьівать, пропитать, ся — живити, ви- 
живляти, харчувати, годувати, вй- 
годувати; напускати, -пустйти (чим). 
— Пропитаться запахомь — напаха¬ 
тися. — Пропитаться сьіростью, влагою 
— набратися, втягтй вбхкости 

Пропихнвать, пропихать, пропихнуть,ся — 
пропихати, пропхати, пропхнутц, ся 

Пропищать — пропищати, пропискотіти 
Проплавать — проплавати, проплйвати 
Проплакать — проплакати, переплакати 
Проплетать, -плести — переплітати, -пле- 

стй 
Пропутаться — проплутатися, проблу¬ 

кати 
Проплутовать — прошахраювати і т. д. 
Пропливать, пропльїть— пропливати, про- 

ПЛЙСТЙ, проплйнути ' 

Проплісневіть — зац(ь)вістй, ц(ь)віллю 
взятись 

Гіроплясьівать, проплясать — протанцьо¬ 
вувати, протанцювати 

Проповіданіе — проповідання, і^азання , 
Проповідать, -дьівать — проповідати, -Бі¬ 

дувати ' 

Проповідниць, ца — проповідач, ка, про¬ 
повідник, ця 

Проповіднический, пропові/шичій — пропо¬ 
відницький, пр0П0В1ДН1)ЧИЙ 

ПроповЬдничество — проповідництво 
Проповідь — проповідь, казання 
Пропой — пропій, перепій 
Пропойца — пропійка ( 
Прополаскивать, прополоскать — прополі¬ 

скувати, прополоскати 
Проползать, проползти — проповзати, про- 

повзтй, проплазувати 
Пропользовать — пролічити, прогоїти , 
Пропорціально — пропорціонально, помір¬ 

но; відносно 
Пропорцирнальность—пропорціональність, 

помірність; відносність 
Пропостить — пропбртувати, -постити 
Пропотіть — пропотіти, упріти 
Пропраздничать — прос(ь)в’яткувати, пере- 

с(ь)в'яткувати, пропразникувати 
Пропрьігать — проплигати, проскакати, 

прострибати 
Пропускать, пропустить— 1) пропускати, 

пропустйти, перепускати, перепу- 
стйти; 2) випускати, вйпуститй, по¬ 
минути, проминути 

Пропускной — пропускний, перепускаючий. 
— П. бумага — бібула 

Пропускь —‘перепустка, пропуск, прога¬ 
лина 
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Пропустовать — пропорожнювати 
Пропутешествовать — промандрувати, 
Проиьілать— пропалаті;, пропалахкотіти 
Пропьіхтіть — пропихтіти 
Пропьянствовать — пропіячити 
ПропІвать, пропіть — с(ь)півати, прос(ь)пі- 

вати 
Проработьівать, проработать — робити, пра¬ 

цювати, проробити, пропрацювати; 
переробляти, переробити 

Прорамка — уставка 
Прорастать, прорасти — проростати, проро¬ 

сти; заросуати, зарости 
Прорва— 1) прірва; 2) проїсть, ненажера 
Проревіть — проревіти 
Прорекать — прорікати, пророкувати 
Проржавіть — проржавіти 
Проржать — проіржати, заіржати 
Прорисовьівать, прорисовать —- 1) пере- 

здіймати (крізь скло, папір), пере¬ 
зняти, перемальовувати, перемалю¬ 
вати; 2) промальовувати, промалю¬ 
вати , 

Прорись — перезнімок (крізь скло, папір) 
Прорицалище — пророчня, вирочня 
Прорицаніе — прорікання, пророкування, 

віщування 
Прорицатель, ница — віщун, віщовнйця, во¬ 

рожбит, ворожка 
Пророкь — пророк 
Проронить — упустйти, випустити 
Прорость, прорось — прорість 
Пророческіи — пророчий 
Пророчество — пророцтво 
Пророчествовать — пророкувати, віщувати 
Пророчить — пророчити 
Пророчица — пророчиця 
Прорубать, ирорубить — прорубувати, про¬ 

рубати 
Прорубь— полонка, ополонка, (для рибо¬ 

ловлі) — кйшець, вікно, вікнина 
Прорубка — прорубування, прорубання 
Прорубіцикь — прорубник 
Проругать — пролаяти 
Проруха — обмах, прбгріх, помилка 
Проривать, прорвать, ся — 1) роздирати, 

роздерти; 2) проривати, прорвати, 
пробиватися, пробитися 

Проривать, прорить, ся — прокопувати, 
прокопати, прорити, ся 

Прорьівь — 1) прорив (напр., чиряка); 
2) рів, перекіп 

Прорискать — прогасати, проганяти 
Прорьітіе — прокоп 
Прорьічать — прогарчати, проричати 
Прорізвиться — пропустувати 
Прорізь — проріз , 
Прорізной — прорізаний, прорізний 
Прорізьівауь, прорізаться — прорізувати, 

прорізати, ся , 
Проріха — роспірка, роспороте, дірка 
Просаживать, просадить — розсажувати, 

розсадити, порозсажувати 
Просакь— 1) фабрика вірьовок; 2) клопіт, 

морока 
Просаливать, просолить, ся — солити, про¬ 

солити, всолйти, ся 
Просасьівать, прососать, ся — просисати, 

проссати, просмоктати, ся 
Просачиваться, просочиться — просисатися, 

проссатися, просочуватись, просо- 
чйтись 

Просватаніе — заручини 
Просверкать — проблйскати 
Просверливать, просрерлить — просверд¬ 

лювати, провірчувати, просверд¬ 
лити, провертіти 

Просвсрлина — просвердлина, продовбина 
Просвира — проскура, проскурка 
Просвирки, рос. Мат Ь. — калачики, М. 

гоїипаіГоІіа Ь. — проскурки, проску- 
рень, проскурнй(я)к, пацьорки 

Просвіїрковьій — калачиковий 
Просвирница, просвирня — проскурниця, 

проскурня 
Просвирньїи — проскурний 
Просвистьівать, просвистать, просвистіть 

-—(висвйстувати, вйсвистіти, просви- 
СТ1ТИ 

Просвоевольничать — просваволити 
Просвіжать, просвіжить, ся — ос(ь)віжати, 

ос(ь)віжйти, ся , 
Просвітитель, ница — прос(ь)вітник, ця 
Просвітительний — прос(ь)вітний 
Просвітлять, просвітлить, ся—прояснюва¬ 

ти, прояснйти, ся, (про рідке) — очи¬ 
щати, очйстити, ся 

Просвітліть — прояснйтися, вйяснитися 
Просвіть — прос(ь)віт, прос(ь)віток 
Просвічивать — прос(ь)вічувати, с(ь)вітй- 

тися 
Просвіщать, просвітить — прос(ь)віща- 

ти, ос(ь)вічувати, прос(ь)вітйти, 
освітйти, СЯ ( _ 

Просвіщеніе— ос(ь)вітал прос(ь)віта 
Просвіщенньїй — ос(ь)вічений, прос(ь)ві- 

чений 
Просиживать, просидіть — просйжувати, 

просйдіти, висйжувати, вйсидіти 
Просинить — просйнити 
Просинь, у виразі: вь просинь, сь про- 

синью — сйнявпй 
Проситель, ница — прохач, ка, просйтель, 

ка, благач, (набридливий) — каня, 
канюка 

Просительньїй — прохальний, благальний 
Просить — просйти, прохати, ся, (силь¬ 

не) — благати, (набридливо) — каню¬ 
чити, циганити, (милостиню) — стар¬ 
цювати, руку простягати, жебрува¬ 
ти, жебрати. — Просить дозволеній 
— питатися, прохати дозволу 

Просіять — засяяти, засяти, просіяти 
Проскабливать, проскоблить — проскрібати, 

проскребти 
Проскакивать, проскочить, проскокнуть — 

проскокувати, проскочити, проскік- 
нути, прострибнути, проскакати 

Проскользаться — проковзатися 
Проскользнуть — вйслизнути, вйсковзнути 
Проскорбіть — протужйти, просумувати 
Проскребать, проскресть — проскрібати, 

проскребтй ' ' 

Проскрипіть — проскрипіти, прорипіти 
Проскурнякь, рос. АІІпаеа оГГісіпа1і$ Ь. — 

калачики, проскурняк, дйка рожа 
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Проскучать — пронудйтися, пронудьгувати 
Прославить — пронести, прочистити, про¬ 

минути шлунок 
Проставленими — високославний (напр., 

герой) 
Прославленіе — виславлення, велйчення 
Прославлять, прославить, ся — прославляти, 

виславляти, прославити, вславити, 
розславити 

Прослезиться — заплакати, росплакатися 
Прослоняться — провештатися, проблукати, 

протинятися 
Прослуживать, прослужить — служйти, про- 

служйти 
Прослушивать, прослушать— вислухувати, 

вйслухати, прослухувати, прослу¬ 
хати 

Просльївать, просльїть — вславлятися, всла¬ 
витися 

Просльїшать — прочути, начути, перечути 
Прослідить — вислідити, прослідйти, до- 

слідйти, припантрувати 
Прослідовать — пройти, проїхати 
Просматривать, просмотріть— 1) перегля¬ 

дати, продивлятися, цереглядіти, 
продивитися, проглядіти; 2) недо¬ 
глядіти, недоглядіти, недодивйти- 
ся, проґавити 

Просмотрь — перегляд 
Просміяться — прос(ь)міятися, прорегота- 

тися 
Проснуровьівать — перешнуровувати 
Просо, рос. Рапісит тіїіасеит Ь. — просо, 

(кйтиця) — волотбк, волот, волоття 
Просовище — просовйще, просянище, про- 

сянисько 
Прособирать, ся — прозбирати, ся 
Просовка — колодка (для прасування) 
Просовня — засув 
Просовьівать, просовать, просунуть — про¬ 

совувати, просувати, просунути, ся; 
пропйхувати, пропихати, пропхну¬ 
ти, ся ' 

Просоль, просоль — просіл 
Просоліть — просоліти, всолйтися 
Просонки, нросонье — просбння. — Вь про- 

сонкахь — з пррсбння 
Просоліть — просоліти, просоптй 
Просось — продуховина (в льоду) 
Проспорить — проспорити, просперечатися, 

прозмагатися 
Просрочивать, просрочить — пропускати, 

пропустйти строк, пррстрбчити 
Просрочка — відволока, спізнення 
Простаивать, простоять — вистоювати, про¬ 

стоювати, вйстояти, простояти 
Простакь, простачка — простак, простуха 
Простегивать, простегать, простегнуть — 

стьобати, простьобати, простГбнути 
Простирать, простереть, ся — простягати, 

тягтй, ся, простягтй, ся; доходити, 
сягати, дійти 

Простирать — пропрати, вйпрати 
Простительньїй — вибачний 
Простительность — вибачність 
Проститутка — повія, финдюрка, роструха, 

хльбрка і т. д., д. Непотребница 
Просто — просто, по просту, щйро 

Простоватьій — простацький, недоумку¬ 
ватий 

Простодушіе — простодушність 
Простодушний, но — простодушний, но, 

простощйрий 
Простої! — 1) простий, звичайний; 2) по- 

єдйнчии; 3) простацький 
Простой — простій, перестій 
Простокваша — кйсле молоко , 
Простолюдцнь, ка — простий, чоловік, про¬ 

ста жінка, простолюдець, просто¬ 
людка 

Простонародіе — прості люди, простий люд, 
простолюд, (стар.) — поспільство 

Простонародний — простолюдний, простаць¬ 
кий 

Простонать — простогнати, застогнати 
Просторими, но — просторий, о. — Простор- 

ньеділаться,— просуорнішати 
Просторь — простір, привілля 
Просторічіе — простомбва, проста мова. 

— Вь просторічні — по простому 
Простосердечіе, простосердечность — щй- 

рість, щиросердість 
Простосердечний — щйрий, щиросердий 
Простота — простота, щйрість 
Простофиля — ґава, бевзь, дурень 
Пространность — широкість, обшйрість, 

розлеглість 
Пространньїй — просторий, широкий, роз¬ 

логий, розлеглий, обшйрий 
Пространство — просторінь, обшир, розлбг, 

просторбнище, осяра. — Безпредільиое 
п. — безмір, безмір’я, безмежище 

Пространствовать — промандрувати 
Простригать, простричь, ся — простригати, 

прострйгти, ся 
ПрострІливать, пристрілить — прострілю¬ 

вати, прострілити 
Прострілина — пересррелина 
Простріль— 1) простріл, перестріл; 2) рос.: 

а) Асопііит №ре!1и$ Ь. — борець, 
зозулині черевйчки; <р) Апешопе 
Р;и1заІі11а Ь. — простріл, сон, сон- 
31ЛЛЯ 

Простряпать — пропбратися 
Простуда,— простуда, остуда, застуда, 

підвій 
Простужать, простудить, ся — студйти, про- 

студйти; застудйти, ся, захо^од^і- 
ти, охватйти, ся, (од вітру) — підвія¬ 
тися 

Проступать, проступить — проходити, про- 
итй, протискатись, протйснутись 

Проступокь — провина, переступ ( 
Проступать — простукати, простукотіти 
Простьівать, простить, нростьпіуть — про¬ 

стигати, стйгнути, холонути, про¬ 
стигнути, простйгти, вйстигнути, 
прохолонути, охолонути, вйхоло- 
нути 

Простьільїй — простйглий, остйглий 
Простьпіньїй — простираловий 
Простиня — простирало 
Простінокь — простінок, міжвікбння 
Простякь, простянка — простак, простуха 
Просуетиться — прометушйтися 
Просуживать, просудіть, ся — судйти, про- 
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судити, ся, пропозивати 
Просутяжить — пропозивати 
Просучіпь — просу кати 
Просушиваніе — просушування 
Просушивать, просушить, ся— просушува- 

• ти, просушити, ся 
Просушка — просушення 
Просфора — проскура 
Просфорочньїи — проскурний 
Просчитьіва(ть, просчитать, ся — лічити, 

перелічувати, -чйти, прорахува¬ 
ти, ся 

Просипать, проспать — спати, проспати 
Просипать, просипать — розсипати, роз¬ 

сипати 
Просипаться, проснуться — просипатися, 

проспатися, прокидатися, прокину¬ 
тися, прочнутися, розбудитися, про- 
друхатися 

Просинь — просип 
Просихать, просохнуть— просихати, про¬ 

сохнути 
Просьба — прозьба, прохань, прохання 
Просівать, просіять — пересівати, висіва¬ 

ти, пересіяти, висіяти, (на решето) — 
точити, переточити 

Просівочньїй —; пересівальний 
Просідина — щілина, роспадина 
Просідь, просідина — сивина. — Борода сь 

просьдью — шлаковата борода, з си¬ 
виною 

Просіка — прбсіч, проруб 
Просікать, просічь — прорубувати, просі¬ 

кати, прорубати, просікти 
Просічньїй — прорубаний 
Просякать, просякнуть — пересякати, -сяк- 

тй, просисатися, проходити (про 
воду) 

Просякаше — пересякнення 
Просяной — просяний. — П. солома — про- 

сянйця, просянка 
Протаивагь, протаять — роставати, роста- 

нути 
Прогалина — 1) таловина, тал. —"Бхать по про¬ 

талин амь — талом талу^ати: 2) про- 
гальовина, прогалина, відпар 

Проталкнвать, ся — пропйхувати, протиску¬ 
вати, ся, пропхати, пропхнути, ся, 
протиснутися 

Протанцовать — протанцювати 
Протапливать, протопить — топити, прото¬ 

пити, витопити 
Протат ьівать, протоптать — протоптувати, 

протоптати 
Протаскать— 1) протаскати; 2) протягати, 

проволочйти 
Протаскаться — проволочитися, прошвен¬ 

дяти 
Протаскивать, протащить, ся — протягати, 

протягтй, ся, проволоктй, ся 
Протачивать, проточить— 1) проточувати, 

проточйти; 2) гострйти, вйгострити, 
прогострйти 

Протекать, протечь— 1) протікати, протек- 
тй, (ледве-ледве) — слезйти, про- 
слйзувати; 2) упливати, плйнути. — 
Время протекаеть — час плйне 

Протекшій — минулий 

Протереблнвать, протеребить — прорива¬ 
ти, прорвати, прополювати, пропо¬ 
лоти 

Протерпіть — перетерпіти, стерпіти, вй- 
терпіти 

Протесті — протест 
Прогестованіе — протестування 
Протестовать — протестувати 
Противень — 1) спйсок; 2) бляха, лист (за¬ 

лізний, на якому печуть пирогй) 
Противиться — опиратися, опинатися, 

спротивлятися, опір ставати, спере¬ 
чатися, ітй проти, змагатися 

Противленіе — опір, протйвність, про- 
тйвлсння 

Противникь, ца — супротйвник, ця, ворог 
Противность — протйвність, прйкрість, 

брйдкість, неприємність 
Противний, но — 1) противний, супротйвний, 

но; 2) гидкіш, огйднии, бридкйй, 
мерзений, осоружний, І'ЙДКО, огйдно, 
брйдко 

Противовісь — противага 
Противодійственньпі — відпорний, проти- 

чйнний, опорочйнний 
Противодійствіе — протйвність, перешко- 

дження; протичйнність, відпор- 
ність, опір 

Противодіствовать— опір чинйти; на пе- 
решкйді, на заваді ставати, робйти 
перешкоду, перешкожати 

Противозаконньїй, но — протизаконний, 
неправиий 

Противолежащій — супротилежний 
Противополагать, противоположить — ста¬ 

вити, поставити навпроти 
Противоположеніе — противостайність, 

протиставлення 
Противоположньїй— протйвний, супротйв¬ 

ний, супротилежний 
Противорічивость — суперечливість 
Противорічивьій — суперечливий 
Прогиворічить — перечити, суперечити, за- 

перечати 
Противорічіе — суперечна, суперіч, супе¬ 

речність, перекір 
Противостоять, нротивосіать — стояти, ста¬ 

ти навпротй 
Противостояніе — протиставлення, бпір; 

протилежність 
Противоядіе — противотруя, противотрута 
Противоядньїй — противотруиний 
Првтивоестественньїй — протиприродний 
Противу, противі — проти, напроти, супро¬ 

ти, просто 
Протирать, протереть, ся — протирати, про¬ 

терти 
Протискивать, протиснуть, ся — пропихати, 

протйскувати, пропхати, пропхнути, 
протйснути, ся 

Протлівать, протліть— протлрзйти, пере¬ 
тлівати, протліти, перетліти 

Протодіаконскіи — протодияконський 
Протодіаконство — протодияконство 
Протодіаконь — протодиякон 
Протоієрей — протоєрей 
Протоіерейство — протоєрейство 
Протоколі — протокол 
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Протокольньїй — протокбловий, протоколь¬ 
ний , , 

Протокь — протік, перетік, струмінь 
Протолковать — пробалакати 
Протолпиться — протовпитися, пропхатися 
Протомить, ся — проморити, ся, промучи¬ 

ти, ся 
Протопать — протупати, протопати, про¬ 

топлювати, протупцювати 
Проторговать — проторгувати, прогандлю- 

вати 
Проторжка — страта, втрата (в торгу) 
Проторить — прокласти (дорогу ^уторува¬ 

ти. протоптати (стежку). — Проторен- 
ньій путь — битий шлях 

Протосковать — просумувати 
Прототииь — первообраз, первбвзір, прото¬ 

тип 
Проточина — проточина,червоточина,пе- 

ретічка, струмок 
Проточньїй — бігучий, текучий 
Протрезвлять, протрезвить, ся — витвере- 

зювати, витверезити, протверезюва- 
ти, протверезити, ся, тверезішати 

Протреплнвать, -пать — тіпати, витіпати 
Протрубить— 1) протрубити, просурмити; 

2) розголосити, роздзвонити 
Протурить — прогнати, протурити , 
Протурчать — протуркати, протуркотіти 
Протухать, протухнуть — протухати, про¬ 

тухнути 
Протикать — протикати, проткнути, про¬ 

стромити 
П роті, сняться, протісниться — протйскува- 

тися, протовплятися і д. Протнски- 
ваться 

Протюкат ь — 1) процюкати; 2) протюкати 
ГІротявкать — продзявкати 
Протяганіе — протягання 
Протягивать, протянуть, ся — 1) протягати, 

простягати, протягти, простягти,ся, 
випростати; 2) гягтй, волокти, про¬ 
тягти, проволокти, проволочити 
(час, діло) 

Протяженіе — протяг 
Протяжка — відволока, проволока 
Протяжно — з протягом, з проволоком 
Протяжность — протяжність, витяжність 
Протяжний — протяглий, протяжний 
Проудить — провудити, проловйти (удкою) 
Проужинать — провечеряти 
Проумничать — промудрувати 
Проучать, проучивать, проучить, ся — про¬ 

вчати, пррвчйти, ся, вйшколити 
Проушина — дірка, ушко 
ПроіЬань — нетяма, нетямаха , 
Професіональний — фаховий, професій¬ 

ний 
Професія — фах, професія 
Прос іессорскій — професорський 
Прої іессорь — професор 
Прооиль—профіль 
Прооильньїй — профільовий 
Профильтровьівать, нрофильїровать — д. 

Проціживать 
Профинтить — протрйнькати, проциндрити 
ГІрохаживать, приходить, пройтись — прохо¬ 

дити, проходйти, ся, пройтй, ся 

Прохватьівать, прохватить— 1) проколю¬ 
вати, простромляти, проколоти, 
простромйти; 2) проймати, про- 
нятн 

Прохворать — пронедужати, прослабувфіи 
Прохвость — підчйхвіст, прочвара, суціга 
Прохлада — прохолода, холодок 
Прохладительний — охоложуючий 
Прохладньїй, но — похолоднии, холоднува¬ 

тий 
Прохлаждать, прохладить, ся —- охолоджува¬ 

ти, прохолоджувати, прохолодити, 
ся; вихолбжувати, вйхолодити, ся 

Прохлажденіе — охолода 
Прохлестать — пролящати, прохвйськати 
Прохлонать — дроляскати, (крилами) — 

пролопотіти 
Прохлопотагь — проклопотати 
Прохннкать — пронхйкати, прорюмсати 
Проходимець — пройдйс(ь)віт, швайкало 
Проходять, пройти— 1) проходити, перехо¬ 

дити, пройтй, перейтй; 2) минати, 
проминати, минути, ся, проминути. 
— Зто ему не пройдеть — се йому так 
не минеться, се дурно не мине 

Проходка — проходка, прогуляння, про- 
машка 

Проходной — прохідний ,,скрізнйй 
Проходь — прохід, перехід, (узенький між 

будовами) —-суткй, суточкй 
Прохожденіе — перехід; вйклад (якоїсь на¬ 

уки) 
Прохожій — перехожий, подорожній 
Прохозяйничать — прохазяїнувати, про¬ 

господарювати 
Прохолаживать, прохолодить, ся—студйти, 

простудйти, прохолоджувати, про- 
холодйти 

Прохохотать — прореготати 
Прохрапіть — прохроптй,захроптй 
Прохрипіть — прохрипіти 
Прохромать—прошкандибати, прокульгати 
Процарапьівать, процарапать — продряпу¬ 

вати, продряпати 
Процарствовать — процарювати 
Процвітать, процвість — проц(ь)віуати, 

квітувати, проц(ь)вісти, росквітну- 
тись 

Процвітаиіе— квітування, проц(ь)вітання, 
росквіт 

Процен гньїй — процентовий, відсотковий 
Проценть — процент, відсоток 
Процентщикь — лихварь 
Процессія — процесія, провід 
Процессь — 1) процес, справа, пбзва, позов; 

2) процес, дія, 
Проціживаніе—ціження , 
Проціживать, процідить — проціЖувати, 

процідйти 
Проціловать, ся — процілувати, ся 
Прочавкать — проплямкати , 
Прочесьівать, прочесать — розчісувати, роз¬ 

чесати; продряпати(чешучи) . 
Прочетньїй — 1) перерахований (зле); 2) при¬ 

значений до читання 
Прочеть— 1) помйлка (в рахунку); 2) про¬ 

читання 
Прочинивать, прочинить — латати, перела- 
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Прьіть — прудкість, моторність, швидкість, 
жвавість; бадьор. — Пустить коня во 
всю прьіть — пустити коня на вза- 
води, що єс,ть духу. — БЬжать во всю 
прьіть — бігти що єсть духу 

Прьіткость — прудкість, шпаркість 
Прьицеватьій — прищуватий 
Прьццеватіть, прищепіть, опрьнцевіть — 

прищитися, поприщитися 
Прьіщь— прирл, прищик, (мн.) — прищі 
Прілий — запрілий, (про борошно то-що) — 

злеглий, прилеглий. — Прілие глаза 
— кислі очі , 

Пріте — запрівання, пріння, гниттй 
Прісноводний — річний, прісноводний 
Прісносгь, прісцота — пріснбта, солодкість 
Прісний — прісний, солодкий (про воду) 
Пріснякь — прісняк , ( 
Пріть, взо,прІть, вьіпріз ь — пріти, упріти, 

зіпріти, впріти 
Пря — суперечка і д. Преріє 
Пряденіе — прядло, прядіння 
Прядиво — прядиво, пража, кужілр 
Прядильщикь, ца—прядшьник, прядільниця, 

прядінниця, пряха 
Прядильня — прядільня 
Прндь (шерсті) — пасмо, (льону),— мичка, 

(льону в 10 жмень) — повісмо 
Пряжа — прядиво (нитки прядені) 
Пряжка — (с)пряжка, застібка, шпеник 
Прялка — прядка, самопряд, самопрядка, 

кужіль, кужелина , 
Прямехонекр, прямехонько—прямісінький, 

простісінький, ко 
Прямизна — прбсуість 
Прямнкь — чоловік щирий, простий, пря¬ 

мий. — Идти, іхать наирямикь— на¬ 
впростець, навпрошки, навпрямець 
іти, їхати 

Прямить, спрямить— прямйти, випрямляти, 
виправляти і д. Випрямить 

Прямо — прямо, просто 
Прямленіе — простування 
Прямодушіе — щирість, відкрйтість, прямо¬ 

душність 
Прямодушний — прямодушний 
Прямой — прямйй, простий 
Прямокрилий — прямокрилий, простокрй- 

лий. — П. насікомия, Огіпоріега — 
прямо(прбсто)крйльці , 

Прямолинейиьій — прямоли(і)нійний 
Пряморогій — просторогий 
Прямота — простість 
Прямоугольникь, -ньій—прямокутник, -ний 
Прямь — правець, проста лінія 
Пряникь — пірнйк, (медовий) — медівнйк, 

медянйк 
Пряничникь, ца — медівнйшник, ця 
Пряничний — медівнйшний 
Прянности — коріння , 
Пряний — гострий, корінний 
Прясло — прясло (часть плрту між 2 ко¬ 

лами) 
Прясть, спрясть — прясти, попрясти, на¬ 

прясти 
Прятаніе — ховання 
Прятать, спрятать, ся —- ховати, крйти, 

сховати, укрйти, ся, переховувати, 

переховати, ся 
Псаломникь — псал(ь)мйста 
Псаломщикь — псал(ь)тйрник, дяк 
Псаломь — псалом, псальма 
Псалтирь, псалтьірь — псалтйр 
Псарний — псярний 
Псарня — псярня 
Псарь — ловчий; псяр, псярник 
Псарскій — псярськии 
Псевдонимь — псевдонім 
Псина — 1) собаче м’^со, псятина; 2) псйна 
Психическій — психічний 
Психологія — психологія , 
Психологическій — психологічний 
Психологь — психолог 
Псица — сука, сучка, псйця 
Псовьій — собачий, псячий 
Псора — шолуді, парші 
Птенець, здр. нтенчикь — пташа, (здр.) — 

пташатко, пташеня, (здр.) — пташе¬ 
нятко; пискля, голопупок 

Птица, (здр.) птичка — птйця, птйчка, пта¬ 
ха, птах, (здр.) — пташка, пташйна, (зб.) 
— птаство, (дитяче) — тютя. — ПІвчія 
п. — с(ь)півоче птаство. — Хищная п. 
— хйжий птах. — Домашняя п. — 
домове птаство, дробйна. — Подьімаїь 
птиць — зрушати птахи (мисливське) 

Птицеводс;тво — птахівнйцтво, ховання 
птахів , 

Птицегаданіе — віщування з птахів 
Птицеловня — лапка (на птахи) 
Птицеловство — пташнйцтво, птахоловля 
Птицеловь — пташник 
Птичій — птйчий, птаський, пташйний, 

пташачий. — Птичій дворь— пташня. 
— Птичье гніздо, рос. ІчеоПіа Иісіиз 
Ауіз КісЬ — миколайці 

Птичникь — 1) пташник; 2) пташня, пта¬ 
шарня, коєць, куча 

Птичница — пташниця, дробйнниця 
Публика — публіка ( 
Публикація — оголошення, оповіщення, 

публікація 
Публиковать — оголошувати, оповіщати, 

публікувати 
Публичность — прилюдність, привселюд¬ 

ність, публічність, 
Публичньїй, но — публічний, прилюдний, 

принародний, привселюдний, но 
Пуга — гузка (в яйці) 
Пугалище, пугало — страшило, страховище, 

опудало 
Пуганіе — лякання, страхання 
Пуганньїй, пуганьїй — ляканий, полоха¬ 

ний 
Пугать, ся, иснугать, ся, пугнуть—-лякати, 

ся, жахати, ся, страхати, ся, полоха¬ 
ти, ся, злякати, ся, сполохати, ся 

Пугачь, пт. 8ігіх ВиЬо — пугач 
Пугливость — лякливість, жахливість, по¬ 

лохливість 
Пу гливий, во—лякливий, во, жахливий, во, 

полохливий, во 
Пуговица, пуговичка — ґудзь, ґудзик, ґу¬ 

дзичок 
Пуговочникь, ца — ґудзикарь, ка 
Пуговочньїй — ґудзиковий 
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Пудель — 1) пудель (собака); 2) мах, 66- 
мах (мисливське) 

Пудовикь — пудова гиря 
Пудовой — пудовий 
Пудра — пудра 
Пудреиіе — пудрування 
Пудрить — пудрувати 
Пузань — пузань, черевань, барило 
Пузастьій, пузатьій -— пузатий, череватий, 

брухатий 
Пузо — пузо, черево 
Пузцо — гіузько, черевце 
Пузьірекь — 1) міхурець, пухирець; 2) ба- 

ньочка, пляшечка 
Ііузьіриіься — 1) надиматися, здиматися; 

пускати бульбашки, булькати; 2) бун¬ 
дючитися, индйчитися 

Пузьіристьій, пузьірчатьій — пухиристий, 
прищуватий 

Пузьірь — Г) пухир; 2) (на воді) — булька, 
бульбашка, банька; 3) пухир, міхур, 
(здр.) — міхурчик (на тілі) 

Пукалка — пукавка 
Пукать, нукнуть — пукати, пукнути 
Пукь, пучекь — пук, пучок, (ниток то-що) 

— жмут, жмуток, (шовку, бісеру) — 
бунт, бунтик, (тютюну) — папуша, 
(льону) —} брсгка, (соломи) — скру¬ 
тень, крутінь 

Пулевьій — кулевий 
Пулечньїй — кулешний. — П, сумка—кулеш- 

ниця 
Пульверизаторь — прискавка, пульвериза¬ 

тор 
Пульверизировагь — прискати, пульверизу- 

вати 
Пульсь — живець, живчик, пульс 
Пульсовьій — пульсовий, живчиковий 
Пула,пулька — куля, кулька 
Пулярда, пулярдка — курка (молода та 

жирна) 
Пунктнрньїи — точкований 
Пункзь— )) артикул, пункт; 2) пункт, точ¬ 

ка, місце 
Пункгированіе — точкування 
Пунктнровать — пунктувати, точкувати 
І Іуночка, пт. ^тЬапга піуаііз — пос(ь)мітю- 

ха, сусідка 
Пунцовьій — ясночервоннй, пунсовий, 

гарячий 
Пуншь — пунш 
Пунавка, пупавникь, рос. АпіЬєтіз—ромен, 

рум’янок. — Пунавка римская, А. Ппе- 
іогіа — бабки, жовтйлр, гвоздики 
польові, нагідки польові, ромен 

Пуповина, Рипісиїиз итЬіІісаІіз — пупець, 
пуповйння, пупник 

Пупковидньїй — пупкуватий 
Пуновникь, рос. — 1) ЗсаЬіоза агуеп^із — на- 

головаток, огірчак, свербіжниця; 
2) Аіізта ріапіа^о Ь. —жовник, шиль¬ 
ник, бйшник, водяний попутник 

ГІупочньїй —- пупковий 
Пупь, нунокь — пуп, пупець, пугшк 
Пуііьірннкь, рос. Тагіїіз АпіЬгізсиз Оагіп. — 

опуцьки,свербигуз 
Пуньїрь, нуньїрьішекь — прищ, прищик, пу- 

хйріік, короста 

Пуиьішь, -шекь — пуп’янок, пуг^’яшок 
Пурга (сібірське) — завірюха сніжна 
Пурпуровий — пурпуровий, багровий 
Пурпурь — пурпур, багрець, багрінь 
Пускай, пуеть — нехай, хай, най; бодай 
Пусканіе — пускання 
Пускать, пустить — пускати, пустйти. -Пу¬ 

скать піну—пінити.—П. пьіль вь гла- 
за — ману пускати, туману напу¬ 
скати . — П. по міру сь сумою — в стар¬ 
ці пуст йти. — Пуститься на произволь 
судьбьі — пуститися берега 

Пустельга — пустельга,,Ра1со ііппипсиїиз 
Пустехонекь — порожнісінький 
Пустовать — порожнювати (про посудину), 

пустувати (про хату), облогувати, 
вакувати (про землю) 

Пустодомь, пустодомка — недбалиця, недба¬ 
ха, недбайло 

Пустое — пусте, дурнйця, дарма 
Пустой, ііусто— 1) порожній, цустйй, пусто. 

— Пусто вь карманЬ — вітер в кишені. 
— Сь пустими руками — в порожні¬ 
ми руками, порожняком. — П. домь— 
пустка. — Пустое місто — пустйрь, 
пустка. — П.’ зерно — пужйна. — П. 
оріхь— холостйй, мокляк, свистун. 
— П. огурець (солоний) — плюскний; 
2) даремний, марний, порожній; пустйй, 
порожній, недоцільний. — Пустая тра¬ 
та времени — марнування часу 

Пустокормь — дар/чоїд 
Пустомелить — базікати, верзтй, торочити, 

теревені правити, точйти, плестй, 
теревенити, варзякати, молоти не 
знать що , 

Пустомеля, пустозвонь, пустословь — базі¬ 
кало, балясник, мелун, торохтій, ка, 
цокотун, ха, марномовець, марно- 
слбвець 

Пустомельство — теревені, базікання 
Пусторосль, рос. ЗатЬисиз гасешоза Ь. — 

без, буз, бузина 
Пустосвять, пустосвятка — с(ь)в’ятоша, 

с(ь)в’ятець, с(ь)в’ягенниця 
Пустословить — марнословити 
Пустословіе — марномовство 
Пустота — порожнява, пррожнеча 
Пустоцвіть — пустоц(ь)віт 
Пустошка, пт. СІрира ерорз — одуд, вудвуд 
Пустошь — 1) пустка; 2) дурнйця 
Пустьінникь, ца — пустельник, ця 
Пустьінническій — пустельницький 
Пустинний — безлюдний, пустельний 
Пустинь — манастйрь (в глухому місці) 
Пустиня — пустйня, пустеля 
Пустьірникь, рос. Ьеопигиз Сагбіаса Ь. — 

глуха кропйва, сйндра 
Пустйрь — пустйрь, пустка 
Пусть — д. Пускай. — Пусть-ка — нехай 

лиш, лишень, нехай-но. — Пусть бьі 
— нехай-бр, хай би 

Пустіть — пустіти, безлюдіти 
Пусзякь — дрібнйця, дріб'язок, пусте 
Пустячньїй — абй-якии, незначнйй 
Путаница — плутанйна, путанйна 
Путаніе— плутання, путання 
Путать, ся — 1) путати, плутати, ся; 2) мі- 
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шатися, плутатися, збиватися 
Путеводитель — провідник, поводарь 
Путеводньїй — провідний 
Путеводство — провіднйцтво 
Путевой — дорожній, подорожній 
Путешественникь, -ца — мандрівник, -ця, 

подорожній, -ня, подорожник, подо¬ 
рожниця 

Путешествіе — подоріж (р. подорожі), ман¬ 
дрівка, м(в)андрування, (до с(ь)в. 
місць) — проща 

Путешесі вовать — подорожувати, подоріж 
відбувати, мандрувати, вандрува- 
ти, подоріж справляти, (до с(ь)в. 
місць) — іти на прощу 

Путло — путо, (на птиць) — ббркальці 
Путникь, -ца — подорожній, -ня 
Путньїй — путній, путящий 
Путьі — путо, (мн.) — пута 
Путь — 1) путь, дорога, шлях. — На обрат- 

номь пуги — вертаючись, повертом. — 
По пут—по дорозі. — Сухимь путемь 
— суходолом, румом. — Ступить на 
скользкій путь — на слизьке, на 
слизьку попасти. — Сбить, ся сь пути 
— збити, ся з дороги; 2) пуття і д. 
Прокь. — Будеть ли какой путь вь 
зтомь? — чи вийде з цього що путнє? 
3) спосіб 

Пухленький — пухкенький 
Пухлина — пухлина 
Пухлий — 1) опухлий, роспухлий; 2) пухкий 
Пухлякь— 1) пт. Рагиз сгізіаіиз — чуоатка; 

2) рос. ЬарЬпе Мегегеиш Ь. — вовче 
лико, ягідки, вовчі ягоди 

Пухнуть, распухнуть — пухнути, роспухнути 
Пуховикь — пуховик, пуховиця 
Пуховннка — пушинка 
Пуховьій — пуховий 
Пухь, пушокь — пух, (здр.) — пушок. — Вь 

пухь — геть, чисто, зовсім, до краю, 
до щенту 

Пучеглазнть — витріщатися 
Пучеглазмй •— витрішкуватий, лупатий, 

банькатий, вирлоокий 
Пучеглазь— 1) банькач, витріщака, окань; 

2) гава, роззява 
Пучина — вир, безодня, нурта 
Пучинньїй — нуртовйй, безодній 
Пучить, ся — здимати, надимати, ся. — 

Пучить глаза — п’ястй, витріщати очі 
Пучин, рос. Негасіеиш зіЬігісиш Ь. — бор¬ 

щівник, козел 
Пучковий — пучковий 
Пуша — пух (у з(ь)вірят) 
Пушечнми — гарматний 
Пушистий — пухнатий, вовнйстий 
Пушить, ся — 1) облямовувати, обшивати 

хутром; 2) лаяти, (дуже) — коренйти, 
костйти, кобенйти 

Пушка — гармата, пушка, (особлива) — га- 
ківнйця , 

Пушкаревь — гармашів 
Пушкарскій — гармашевий 
Пушкарь — гармаш 
Пушница — полова, д. Мякина 
Пушной — 1) хутряний; 2) полов’яний 
Пушокь — пушок 

Пушь — 1) пух; 2) хутро 
Пуща — душа, нетря, гущина, гущавина 
Пуще — гірше, уірш, більше, більш 
Пуще всего — гірше всього, більш усього, 

над усе 
Пхиновникь, рос. АгізІоІрсЬіа Сіешаїіііз Ь. 

— филільник, филійник 
Пчела, пчелка, ком. Аріз теІІіГегр — бжода, 

бджола, пчола, (здр.) — бжілка, бджіл¬ 
ка, бджілочка, бжоленя, -тко, пчілка, 
(зб.) — бжола, бжолята, (у кожному 
рою) — матка, трутні і робочі бжоли, 
(рій без матки) — безматень, (бжоли, 
перегнані в другий улик) — перегін, 
(виліт молодих маток) — пригра 

Пчелиньїй — бжолянйй, бджолиний 
ІІчеловодство — бжолярство, пасішництво, 

пасішникування, ожільнйцтво, пчіль- 
нйцтво. — Завішаться пчеловодствомь 
— пасішникувати 

Пчеловодь — бжоляр, пасішник 
Пчелоядь — д. Кобець 
Пчельникь — 1) пасіка; 2) ррс. Меііізза 

оіїісіпаїіз — кадило, медівка 
Пшеница,рос. Тгіїісиш Ь. — пшениця, (здр.) 

— пшенйчка, пшенйченька 
Пшеничний — пшенйчний 
Пшено, рос. Рапісит тіїіасеиш І.. — пшоно 
Пшонний — пшоняний 
Пьіжикь — 1) молодйй олень; 2) приземок, 

куцак, курдупель 
Пьіжить — клеитух забивати 
Пьіжиться — бундючитися, индйчитися, пи- 

рожйтися 
Пьгжовьій — клейтуховий 
Пьіжь — клейтух (до рушнйці) 
Пьіланіе — палання , 
Пьілать — палати, (дуже) — палахтіти, па¬ 

лахкотіти 
Пьілина, пилинка—порошина, порошйнка, 

пилйна, пилйнка 
Пилить — пилйти, порошйти, курити 
Пилкій — 1) полум’янистий; 2) палкйй, га¬ 

рячий, вогнюватий 
Пилко — палко, з запалом 
Пьілкость — пал, палкість 
Пьіль— 1) полум’я, поломінь. — Пламень; 

2) пал, запал, вогонь 
Пьіль— пил, порох, (що мететься)—курява. 

— Цвіточная пьіль — квітковйи пил, 
(що бджоли збирають) — обніж, 
(утоптаний) — перга 

Пьільникь, АпіЬега — головка тичйнки, пи- 
лочня 

Пильний, но — курний, но, порошно 
Пьірей, рос. Тгіїісиш герепз Ь. — пирій 
Пирейний, пирейчатьпі — пнршнии 
Пирокь — штурханець 
Пирять, пирнуть — штурхати, штри¬ 

кати, штурхнути, штрикнути, шпир- 
нути 

Питать, ся — 1) брати на муки, випитува¬ 
ти на муках, мордувати, катувати; 
2) (попитаться) — пробувати, заходи¬ 
тися 

Пьітка — муки, мордування, катування, 
тортури. — ГГодвергнуть пьіткі — 
взяти на муки, на тортури 
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Пьітливость — допитливість, цікавість 
Пьітливьій — допитливий, цікавий 
Пьіхтей — пухтій 
Пихтіть — пухкати 
Пьішат^, пихнуть — 1) сацати, сопти, со¬ 

піти; 2) пашіти, жахтіти 
Пьішка — пухкеник, (особлива) — балабан; 

пампушка, сластьон 
Пьішпость — пишність, буйність 
Пьшшьій, но — пишний, бучний, бучно 
Пьнциться — бундірчитися, надиматися 
Пьедесталь — підніжжа підстава 
Пьющий (горілку то-що) — питущий, пи¬ 

тець 
Пьяница — п’яниця, піяк, піяка; перепієць, 

(поб.) — п’янюга 
Пьяііство — п’янство, п’янйцтво, піяцтво, 

піятйка 
Пьянствовать — піячити, п’янствувати 
Пьянчуга, ньянчужка — п’яничка 
Пьяньїй — п’яний , , 
Пьяніть, опьяніть — п’яніти, оп’яніти, 

впйтися 
Півень^ нЬвнца — 1 і с(ь)півець, с(ь)півак(а), 

с(ь)півачка; 2) с(ь)півець 
ПІвунь, -ііья — с(ь)півун, с(ь)півака, с(ь)пі- 

вачка 
ПІвучесть — с(ь)півучість, с(ь)півочість 
ПІвучій — с(ь)півнйй, с(ь)півучий, с(ь)пі- 

вбчий 
ПІвческая — с(ь)півальня 
ПІвческій — с(ь)півацький, с(ь)півецький 
ПЬвчій. ая — с(ь)півлйвий, с(ь)піврчий, 

с(ь)півуций, а. — Птичка п.—с(ь)півочка 
Півчій — півчий, с(ь)півак, с(ь)півака, 

с(ь)півдчка 
Пігій — перістий, строкатий 
Піжина — пляма на білій шерсті 
Піна — піна, шум, (на страві) — шумовина 
Пінистьій — пінявий, шумливий 
Пінить, вспінить, ся,— пінити, ся, шуму¬ 

вати, збивати піну, рпінити 
Пініє — с(ь)пів, с(ь)піви, с(ь)півання 

(птиць),— щебетання 
Пінка — і) пінка, шумрвйна (на варенні), 

(на молоці) — плівка, шкурка, кожу¬ 
шок; 2) пінка морська, мін. Міііеро- 
га роїутогрЬа 

Пінковий — рінковий 
Пінникь — пціник, оковйта 
ПІнность — /тінявість 
Пінньїй — піннцй 
Пісельникь — пісельник, рісняр 
Пісенка — пісенька, с(ь)піванка, с(ь)піва- 

ночка 
Пісенникр — 1) с(ь)півак, с(ь)півака; 

2) збірник пісень, с(ь)піванник 
Пісенника — с,(ь)півачка , 
Пісенний — пісенний, с(ь)пірний 
ПІснопІніе — 1) церкрвна пісня, церков¬ 

ний р(ь)пів; 2) вірші, лірйчнии сти- 
хотвір , , 

Пісня, ніснь — пісня, с(ь)пів, с(ь)піванка. — 
ПІсни зпиче.скія, повіствовательньїя 
— думи, пісні епічні. — П. свадебньїя — 
весільні пісні. — Весеннія п. — веснян¬ 
ки. —Хороводньїя п. — танкй; гаївки, 
коломййки, шумки. — Обрядньїя п. — 

обрядові; крлядки, щедрівки, петрі- 
вочні, петрівки, троїцькі, (поучаю¬ 
чого змісту) — псальми 

ПІстовать, вьіпістовать — пестувати, пе¬ 
стити, вйпестувати, випестити, вй- 
кохати 

ПІстунь, пістунья — пестун,, пестунка 
ПІтухь — півень, (здр.) — півник, когут. 

— Индейскій пІтухь — индйк 
ПІтушнться— 1) бундючитися, пиндючи¬ 

тися; 2) задиратися 
ПІтушій — півнячий. — ПІтушій гребень, ні- 

тушникь, пітушинникь, рос. КЬі- 
папіЬиз Сгізіа Саііі — братчики жовті, 
бубовнйк, брязгітка, липчйця, ко- 
нопляник, кошульник, дзвінець, 
звіночки. — ПІтушьи головки, рос. 
Ьашіит ригригеит Ь. — красна кро- 
пйва, шандра. — П. гребешкн, рос. 
Меіашругиш сгізіаїиш Ь. — півники 

ПІтушкн, рос. — 1) Сиргіребіит Саісеоіиз Ь. 
— жовті зозульки, черевйчки, зозу- 
лцні черевйчки;, 2)(ігІ5 зіЬігіса І.. — 
півники, боррві півники, Ігі^ Рзеи- 
басогиз Ь. — півник, болотні півники, 
косиці, лепешняк 

ПІтушонгь — півник, когутик. —ПІтушокь 
морской, пт. Ргіп§а ри§пах — ту- 
рухтай , 

ПІтьіи — с(ь)піваний 
Піть, спіть, ся — с(ь)півати, ся, зас(ь)пі- 

вати, прос(ь)піватц. — Другое поеть 
— йньшої зас(ь)півав 

Піхота, піхотинець — піхота, піхотйнець, 
піхотних 

Піхотний — піхотний 
ПІшеходня — пішоход, (частіше ми.) — 

пішоходи 
Пішеходь — пішоходець, пішанйця 
Пішій — піший, пішанйця 
ПІшка — 1) пішак (в грі в дамки); 2) (про 

чоловіка) — нікчема, попйхач 
ПІшкомь — пішки, пішком, піхтурою 
ПІшня — пішня, підойма 
Пяденньїй — п’ядевий 
Пядь — п’ядь 
Пяленіе — напинання, натягання, рос- 

тягання 
Пялечньїй — кросенковий 
Пялить, распялить — ростягувати, рос- 

тягтй; напинати, роспинати, п’ясти. — 
Пялить, вьшялить глаза — витріщати, 
вйтріщити, вилупити очі, банькй 

Пяльї — ростопірка 
Пяльцьі — п’яльці, кросна 
Пята, пятка — 1) п’ята, п’ятка; 2) (у дверях) 

— бігун; 3) (в улику) — поли 
Пятакь, пятачекь— п’ятак, п’ятачок 
Пятачньїй — п’ятаковий 
Пятерикь — п’ятерик, п’ятифунтовий 
Пятерка — п’ятка (в картах) 
Пятерня — п’ятірня 
Пятеро —- п’ятеро 
Пятіалтьінньїй — злотий, золотйй (15 коп.) 
Пятиверстньїй — п'ятиверстовий 
Пятиглавьій — п’ятиверхий, п’ятибанний 
Пятнгранньїй — п'ятикутний, п’ятцгршший 
Пятидесятилітіе — пятидесятоліття 
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ПятидесятилЬтній — п’ятидесятолітній 
Пятидесятьій — п’ятидесятий 
Пятидневньїй — п'ятиденний 
Пятикратньїй — п’ятиразовий 
Пятилистникь, рос. — 1) РоІепІІНа геріапз Ь. 

— мбхца; 2) Сошогиш раїизіге І— 
вовче тіло , 

ПятилЬтие — п’ятирічна, п’ятиліття , 
Пятипольньїй — на п’ять змін, п’ятиз,мінний 
ПятилЬтній — п’ятирічний, п’ятилітній 
Пятернцею — уп’ятеро 
Пятирублевка — синітка, синйця, п’ятка 

(5 карб.) 
Пятить, ся — 1) рачкувати, порачкувати; 

2) одкидатися, одступатися, одки¬ 
нутися, одступйтися (од слова) 

Пятиугольникь — п’ятикутник 
Пятнадцать — п’ятнадцять, п’ятнадцятеро 
Пятнать, запятнать, ся — таврувати і 

д. Клеймить; 2) плямити, ся, попля- 
мйти; 3) чорнйти, сплямувати, по- 
плямйти 

Пятница — п’ятниця, (здр.) — п’ятінка 
Пятнистьій — плямйстий, плямовйтий, 

цяткований, рябйй 
Пятно—пляма, цята, цятка, (в оці)—косйці. 

— Вь пятнахь — плямовйтий, пля¬ 
мйстий. — Вьівесть пятна — повибав- 
ляти плями 

Пятііьішко — плямка 
Пятокь, пяточекь— п’ятка, п’ятірко 
Пяточиьш — п’ятковий 
Пятьій — п’йтий. — Пятая часть — п’ятйна 
Пяіь—п’ять. — Пить сь пановиной—півшбста 
Пятьдесять — п’ятьдесят. — Пятьдесять 

копЬекь — копа 
Пятьсоть— п'ятисот, п’ять сотень 
Петью — п’ять раз по... 

Р 
Раба— раба, рабйня, невільниця 
Рабій — невільничий, невільницький, раб¬ 

ський 
РаболЬгііе — рабська догідливість, улес¬ 

ливість, підлірть, плазування 
РаболЬпньїй — невільничий, підлий 
Работа — робота, (здр.) — робітка, праця, 

труд, діло. — Египетская работа — 
канальська робота. — Каторжная р. 
— каторжна, сібірна робота 

Работать — робити, працювати 
Работаніе — працювання 
Работишка —робітка 
Работливьій, раоотящій, ая—роботящий, ща, 

робучий, трудящий,трудячий, пра- 
цьовйтий, та 

Работниісь, ца— 1) робітник, ця, працьовнйк; 
2) наймит, наймичка, челядйн, че¬ 
лядник, челядка,челядниця 

Работницьінь — наймиччин 
Работничій — робітнйчий, робітницький 
Работньйі — 1) робдчий; 2) робітний 
Рабочій, ая — 1) робітник, ця, робочий, ча; 

2) робітніщий, робітницький 
Рабочая — робітня, робоча (кімната) 
Рабски —• невідьничо 
Рабскій — невільничий, рабський 
Рабство — неволя, ярмо, кормига, рабство 
Рабствовать — в неволі бутр 
Рабь — раб, невбльник, невільник 
Раввиїгь — рабин 
Раввинскій — рабинськцй, раб.инів 
Равенство — рівність, рівня, рівенство 
Равненіе—рівняння , 
Равнехонько — однаковісінько 
Равиина — рівнина, площина, плащйна, (на 

горах) — полонина; (вздовж річки) — 
поліг, оболбня 

Равно — однаково, однаковісінько; так саме. 
— Любить равно всЬхь дітей — усіх 
дітей однаково любить 

Равпоапостольньїй — рівноапостольний 
Равнобедренньїй — рівнораменний, рівно- 

бедрий 

Равнобочньїй — рівнобокий 
Равновісіе — рівновага, рівноважність 
Равновременность (мех.) — рівночасність 
Равномереніїьій (мех.) — рівночасний 
Равновісньїй — рівноваговий, рівноважний 
Равноденникь — рівноденник, рівнйк 
Равнодействіе— рівнодення, рівноденність 
Равнодушіе — байдужість 
Равиодушньїй, но — байдужий, жо, байдуж¬ 

ний, но, байдужливий,,во, байдуже 
РавнодЬйствукнцій — рівнодіючий, рівно- 

чйннии 
Равнозначащій — рівнозначний 
Равноименньїй — рівнріменнуй 
РавполЬтній — рівнолітніді, рівногр віку 
РавномЬрность — рівномірність, рівність 
РавномЬрньїй, но — рівномірний, рівний, 

навпбмірки, однаковий, во 
Равнообразіе — одностайність 
Равнообразньїй — одностайний 
Равноотстоящій — рівнодальній, рівновідда- 

лений 
Равноправньїй — рівноправний 
Равносиліе — рівносйльність, рівновага 
Равносильньїй — рівносйльнии, рівноваж¬ 

ний 
Равносторонній — рівнобокий 
Равносгь — рівність, рівня 
Равноуіольньїй — рівнокутний 
Равноугольиость (мат.) — рівнокутність 
РавноцЬнность — рівноцінність 
РавпоцІнньій,.во — рівноцінний 
Равньїй — 1) рівний, гладкий; 2) однаковий 
Равіїяло— шмйга (у колісників), натирач¬ 

ка (у шевців) 
Равнять, сравиять, ся — 1) рівняти, вирів¬ 

нювати, зрівняти, вирівняти, ся 
Рагульникь,.рос. ,Тгора паїапз ]^. — болотні, 

водяні горіхи, рогульки , 
Радехонекь, радешенекь — раднісінький 
Ради — для, за-для, про 
Радиво — дбайливо, дбаііно, пильно 
Радивость — дбайливість, дбайність, пиль¬ 

ність 

25* 
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Радивші — дбалий, дбайливий і д. Забот- 
ЛІІВЬІЙ , 

Радикализмь — радикалізм 
Радикалі — радикал, корінь ( , 
Радовать, ся — радувати, радіти, тішити, 

• ся, втішати, ся 
Радованіе — радіння 
Радоница, радуница — могилки 
Радостньїй — радісний, но 
Радость — радість, радощі 
Радуга — рай-дуга, веселка, веселиця, чес¬ 

ний пояс 
Радужньїй — верелчин, веселковий 
Радушіе — привітність 
Радушньїй — привітний , 
Радь — радий, рад, радніший 
РадЬніе — дбалість, дбання 
РадЬть — дбати, пильнувати, д. Порадіть 
РадЬтель, -ница — дбач, дбачка, дбаха, 

дбальниця , 
Раекь — 1) прйзмове шильце; 2) райдуж- 

ка (навколо зіньки в оці) 
Раждагь, родить, ся — 1) родити, породи¬ 

ти, спородити, у(в)родйти, народй- 
ти, ся, привестй; 2) д. Производить 

Ражій — дужий, огряднйй 
Разбавлять, разбавить, ся — розбавляти, 

роспускати, розводити, розбавити, 
роспустйти, розвести, ся 

Разболіться — ррзнедужатися, рознемогтй- 
ся, розболітися, розхворітися 

Разбаловать, ся — розбалувати, роспустй¬ 
ти, ся, роспестити, ся 

Разбалтьівать, разболтать, ся — розбовту¬ 
вати, розбовтати, ся 

Разбереживать, разбереднть, ся — ятрйти, 
роз’ятрувати, вражати, роз’ятрйти, 
ся, вразйти 

Разбивать, разбнть, ся — 1) розбивати, роз- 
бйти, ся, розсадйти. — Разбить вь 
щепки, вь дребезгн — потрощйти, на 
мотлох, на гамуз, на череп’я по¬ 
бити. — Р. до крови, вь кровь — роз- 
крівавити, розтбшити; 2) росташб- 
вуватися, розташуватися. — Разбить 
лагерь—табором стати. — Р. палатку 
— намет нап’ястй 

Разбивка — розбивання, розділ 
Разбивной, разбнвочньїй — д. ДЬлимьій 
Разбивчивьій — крихкйй, крухкйй 
Разбирательство — розбір, росправа 
Разбиратель, -ница—розбирач, розбирачка 
Разбирать, разобрать, ся — розбирати, ро¬ 

зібрати; розвалювати, розвалйти 
Разбитной — меткйй, жвавии, моторний 
Разблагодариться — розлякуватися 
Разбогатіть — розбагатіти, забагатіти 
Разбодриться — розбадьбритися 
Разбой —- розбій, розбіцство, харцйзство 
Разбойникь, ца — розбійник, ця, (поб.) — 

розбишака, харцйзник, (поб.) — хар¬ 
цизяка, (в Карпатах) — опрйшок 

Разбойничанье — розбійство, харцйзство 
Разбойничать — розбійцикувати 
Разбойническій — розбійницький, розби¬ 

шацький, харцйзський 
Разбойничество — розбишацтво, харцйз¬ 

ство, харцизяцтво 

Разбойничій — розбійничий, розбійників, 
розбійницький, харцйзський, хи¬ 
жацький 

Разборка, разбираніе — розб(і)ирання, розбір 
Разборньїи — складаний, розоиральний 
Разборчивость — 1) розбірність; 2) ррзсуд- 

ливість, оглядність; 3) перебір, ве- 
редлйвість ' 

Разборчивьій — 1) розбірний, виразний; 
2) розсудливий, розважний; 3) пере¬ 
бірливий, примхлйвий, вередлйвий 

Разборь — розбір, вйбір; розбирання, пе¬ 
ребирання. — Безь разбора—не розби¬ 
раючи. — Кь шаночному разбору — 
шапкобрання 

РазботЬльїй — гладкйй, опасистий ( 
РазботЬть — погладшати, ростовстіти 
Разбраживаться, -родиться — 1) вихожува- 

тись (після хвороби); 2) шумувати, 
розшумуватись, мусувати 

Разбраживаться, брестись — розбрідатись, 
розбрестйсь, розходитись, ростіка- 
тись, розтектись 

Разбраннть, ся — 1) вйлаяти; 2) розлаяти¬ 
ся, розсварйтися, посварйтися 

Разбрасьівать, разбросать, ся — роскидати, 
роскйдати, розметати, ся 

Разбрататься — розбратитися 
Разбродь, у виразі: вь разбродь — врозтіч, 

різно 
Разбродяжничаться — розволочйтися 
Разбросанность — роскйданість 
Разбрьізгивать, разорьізгать, ся — розбрйз- 

кувати, розбрйзкати, розляпати 
Разбрюзжаться — розбурчатися 
Разбужать, разбуднть — будйти, розбурку¬ 

вати, розбудйти 
Разбухать, разбухнуть — бучавіти, набуха¬ 

ти, розбухати, набрякати, бубня¬ 
віти, набухнути, розбухнути, на- 
(роз)бучавіти, набрякнути, на(роз)- 
бубнявіти 

Разбухльїй — розбухлий, бучавий, набряк¬ 
лий, набубнявілий 

Разбушеваться — розбурхатися, розбушу¬ 
ватись 

Разбуяниться — счинйти, збйти бучу 
Разбьгаться, разбіжаться,-— 1) розбігатися, 

розсипатися, розбігтися, розсйпа- 
трся. — Глаза разбіжались — очі за¬ 
бігали; 2) розганятися, розбігатися, 
розігнатися, розбігтися. 

РазбЬгь — розбіг, розгін. — Сь разбігу — 
з розгону , 

РазбЬситься — розлютуватися, посатаніти 
Разважничаться — розчванитися, роспиша- 

тися, роспрйндитися 
Разваживать, развозжать — розгнуздува¬ 

ти, розгнуздати 
Разваливать, развалить, ся — 1) розвалю¬ 

вати, руйнувати, розвалити, роз¬ 
руйнувати, ся; 2) роскидатися, рос- 
кйнутися 

Разваливаться, разваляться — рознемагати- 
ся, розцемогтйся, рознедужатися, 
розхворітися 

Развалина, (частіше мн.) развалнньї — руї¬ 
на, валява, розвалина, завалина 
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Развалистьій — розложистий, широкий 
Разваль — 1) яма (в копальнях); 2) шлап; 

3) роспад. — Лошадь сь разваломь 
— шлапак 

Разваривать, разварить, ся — розварювати, 
розварити, ся 

Разварка — розварювання 
Разведенець, разведенка — розвбдець, роз¬ 

відка, розвідниця 
Разведеніе — розлучення; розбава, роспу- 

щення; росплід; розсада, розвід 
(рослин). — Р. мосга—розсування мосту 

Разведриваться, разведриться — розгоди¬ 
нюватися, вияснюватися, розго¬ 
динитися, вияснитися, вйпогодити- 
ся, на годині стати 

Развеличаться — роспишатися, розчвани¬ 
тися 

Развергать, развергнуть — роскидати, рос- 
кйнути 

Развергать, разверзть — роскривати, роз¬ 
чиняти, роскрйти, розчинйти 

Разверстка — поділ, розділ, росклад 
Разверстьівать, разверстать, ся — розділя¬ 

ти, роскладати, роскласти, розді- 
лйти 

Развертьівать, развернуть, ся — 1) розвер¬ 
тати, розгортати, розгортувати, 
розгорнути, прогорнути, порозвер¬ 
тати; 2) роспускатися, роспукува- 
тися, роспустйтися, роспукатися, 
роспукнутися 

Развертка — розвивання, розгортання , 
Разверчивать, разверт{.ть, ся — 1) розвір¬ 

чувати, розвертіти, (кілько) — по- 
розвірчувати; 2) роскручувати, рос- 
крутити, ся, пороскручувати, ся 

Развеселять, развеселить, ся — розвеселя¬ 
ти, розвеселйти, ся 

Развиваніе — розвйнення, розвій 
Развивать, развить, ся — роскручувати, 

роскрутйти, ся, розвивати, ся, роз- 
ВЙТИ, розвйнути, СЯ ' 

Развнзжаться — розверещатися, роскувіка- 
тися 

Развиліїна — розвйлки; розсбха, ростбка 
Развилистьій — розлогий, розлбгуватий, 

розхйлистий, розхильчастий, роз- 
сохатий 

Развннчивать, развиїп ить, ся — розшрубо- 
вувати, розшрубувати, ся ( 

Развираться, разоврагься—розбріхуватися, 
розбрехатися 

Развитіе — розвиття, розвиток, розвій, 
розріст 

Развлекать, развлечь, ся — 1) розволікати, 
остягати, розволоктй, ростягтй, ся; 
) розважати, бавити, розважити, ся, 

забавити, ся 
Развлеченіе — розвага, розважання; роз- 

рйвка, забава 
Разводить, развести, сь — 1) розводити, 

розвестй; 2) розбороняти, роздій- 
мати, розборонйти, розняти; 3) роз¬ 
бавляти, роспускати, розбавити, 
роспустйти, ся 

Разводка — розбавляння і д. Разведенка 
Разводная — розвідна 

Разводньїй — розвіднйй 
Разводь — розвід, розлука, розбрання 
Разводчикь — управляй, плекач 
Разводьі — розводи, мережки. — Вьразво- 

дахь — у розводи, мережаний 
Развозить, развезти — розвозити, розвезтй, 

порозвозити 
Развозка — розвіз, розвози 
Разволакивать, разволочь — розволікати, 

ростягати, розволоктй, ростягтй 
Разволноваться — розхвалюватися 
Развоняться — розсмердітися , 
Развопиться — розголосйтися, розревітися, 

розлементувати 
Разворачнвать,разворотить,разворочать — 

1) розгортати, розгорнути; 2) роз¬ 
ривати, розірвати; 3) розлупувати, 
розлупйти, порозлупувати; 4) рос¬ 
кидати, роскйнути 

Разворашивать, разворошіп ь — розворушу¬ 
вати, розворушйти 

Разворковаться — розвуркртатися, розбур¬ 
котітися, розвуркотітися 

Развороваться — злодійкуватим стати 
Разворовьівать, разворовать, ся — роскра- 

дати, роскрасти, розікрасти, ся, по- 
роскрадати 

Разворчаться — розбурчатися, розгарйка- 
тися, розгарчатися , 

Развратитель, -ница — прувач, -ка, звідник, 
-ця, на лихе призвідник, -ниця 

Развратительньїй — псуючий 
Развратникь, -ца — роспусник, роспутник, 

-ниця, бахур, -ка 
Развратничать — роспутно, роспусно жйти, 

бахурувати, (про жінку) — в гречку 
скакати 

Развратность — роспусність, роспутність 
Развратньїй, но—роспусний, роспутний, но 
Разврать — роспутство, роспуста 
Развращать, развратить, ся — псувати, зі¬ 

псувати, ся, непутйти, ставати, ста¬ 
ти роспусним, розстервіти, ся. — Раз- 
вращенньїй — зіпсований, зледащі¬ 
лий 

Развращеніе — псування 
Развращенность — зіпсованість, зіпсуття 
Развьіться — росквйлитись, розголоситись 
Развьючивать — роз’ючувати 
Развьючка — роз’ючення 
Разв5> — 1) хіба? не вже? чи? або? чи-ж? 

або-ж? чи тож? — Разві что? — хіба 
що? або що?; 2) колй, як-що, хіба. — 
РазвЬ только — хіба що , 

РазвЬвать» развЬнть, сд — 1) розвіювати, 
розвіяти, порозвіювати, ся; 2) маяти, 
розмаяти; 3) розганяти, розігнати 

РазвЬдка — розвід, розвідка, (частіше мн.) 
— розвідки, вйвідка, прбвідки, до¬ 
відки, звіди. — Посьілать на разрьдки 
— посилати на розвідки, \\ц звіди 

Разв^дьіваніе — розвідини, розвідування 
РазвЬдьівать, развЬдагь, ся — розвідувати, 

роззнавати, дізнаватися,,довіду¬ 
ватися, дошукуватися, розвівати, ся, 
розізнати, дізнатиря, довідатися, 
дошукатися, г^орозвідувати і т.д. 

РазвЬдчикь — розвідач, звідач, пластун 
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Развінчивать, развінчать, ся — розвінчу¬ 
вати, розвінчати, ся 

РазвЬсистьіи — розлогий, розложистий, 
гиллястий, креслатий 

РазвЬсь — важення, розважування; вага 
Разрісьі — гйрьки, важки, тягаркй 
РазвЬтвлеиіе — розгалуження, розгалузок 
РазвЬтвлять, ся, развітвить, ся — розгалу¬ 

жувати, розгалузити, ся, роспу- 
скати, роспустйти віти 

Разв&шивать — 1) (развЬсить) — розважу¬ 
вати, розважити, порозважувати; 
2) (развЬшать) — розвішувати, розві¬ 
шати, розвісити, порозвішувати. — 
РазвЬсить уши — роспустйти вуха 

Развязка— 1) розв’язування, розв’язання, 
розв’язка; 2) розв’язок, кінець 

Развязность — розв’язність, непримуше- 
ність, жвавість, зручність 

Развязньїй — розв’язний, невймушений, 
жвавий, вільний, зручний 

Развязьівать, развязать, ся — розв’язувати, 
роз’язувати, розв’язати, пороз¬ 
в’язувати, (що зашнуроване) — роз¬ 
шнурувати 

Разгавливаться, разговляться, разговї>ться 
— розгівлятися, розговітися 

Разгадка — розгадка, відгадка 
Разгадчикь, ца — розгадник, розгадниця 
Разгадьівать — розгадувати 
Разганивать, разгонять, разогнать — роз¬ 

ганяти, розгонити, розігнати, по¬ 
розганяти 

Разгарь — рбспал, рбзгар. — Вь разгарЬ 
— в роспалі, на роспалі 

Разгибать, разогнуть, ся — розгинати, 
розігнути, ся, (про кількох) — пороз¬ 
тинати, ся; розхиляти, ростуляти, 
розхилйти, ростулйти, ся 

Разгионой — гнучий, гинкйй; розгицнйй 
Разгибь— 1) розгин,розхил; 2) залім 
РазгильдяГі — тюхтій, мамула, роззява; 

(перше значіння) — качконогий 
Разгнльдяить — ходйти переваги-ваги 
Разглагольствіе — балаканйна 
Разглагольствовать—,балачки точйти, па¬ 

тякати, просторікувати 
Разглаживать, разгладить — розглажувати, 

розгладити, росправлйти, роспра- 
вити 

Разгласка— 1) розголос, поголоска; 2) не¬ 
згода, розрада 

Разглашать, разгласить — розголошати, 
розголошувати, розголосйти, роз¬ 
славити 

Разглашатель, -ница — розголосйтель, роз- 
голосйтелька 

Разглашеніе — розголос, розголошення 
Разглядьіваніе — розглядання, розглядини 
Разглядьівать, разглядЬть — розглядати, 

роздивлятися, розглядіти, розди- 
вйтися 

Разгнаивать, разгпоить, ся — розгнбювати, 
розгноіти, ся 

Разгниваться, разгниться — розгниватися, 
розгнйтися 

Разгносніе — розгній, розгнбїння 
РазгнЬвлять, разгн'Ьвить, разгн'Ьваться — 

гнівйти, розгнівйти, розгнівати¬ 
ся 

РазгнЬзжнваться, разгнЬздиться — загніз- 
жатись, загніздйтись, кублйтись, 
закублйтись, розгніздйтися 

Разговаривать — розмовляти, вестй роз¬ 
мову, балакати 

Разговориться — розбалакатися, розгово¬ 
ритися, (кільком разом) — розгомо¬ 
нітися, (дуже голосно) — розгаласу¬ 
ватися 

Разговорньїй — розмовний 
Разговорчивость — балакучість, балаклй- 

вість 
Разговорчивьій — говіркйй; балакучий, ба- 

лаклйвий, гомонлйвий,(надто) — 
просторікуватий 

Разговорь — розмова, бесіда; балакання, 
балачка, балакня, говірка. — Вь раз¬ 
говорь вступать — на розмову стати 

РазговЬнье, разгавливаньс — рбзговіни 
Разгонка —Ззозгін 
Разгонистьіи —.розгонистий, широкий 
Разгонь — розгін 
Разгонять — розганяти 
Разгораживать, разгородн гь, ся — розгорб- 

жувати, розгородйти, од(від)горб- 
жувати, од(від)городйти, ся 

Разгораться, разгоркться — 1) розгорятися, 
роспалятися, розгорітися, роспа- 
литися; 2) розчервонітися, зачерво¬ 
ніти, розжеврітися, зашаритися 

Разгордиться — розгордіти, роспрйндити- 
ся 

Разгореваться — розорюватися, зажурй- 
тися 

Разгородка — 1) городіння, розгорбжуван- 
ня; 2) д. Перегородка 

Разгоряченіе — роспалення 
Разгорячать, разгорячить, ся — 1) роспаля- 

ти,роспікати, роспалйти, роспектй, 
ся; 2) розгарячати, розгарячйти, ся 

Разгоститься — розгостюватися 
Разграбленіе — розграбування 
Разграблять, разграбить — грабувати, роз¬ 

грабовувати, розграбувати, розгра- 
бити 

Разграниченіе — розгранйчення, відгранй- 
чення 

Разграничивать, разграничить, ся — розме¬ 
жовувати, розмежувати, ся 

Разграфлять, разграфить — линювати, роз- 
линювати, графйти,,розграфйти 

Разграфка — раштра, папір залиньбваний 
Разгреоать, разгрести — розгрібати, роз¬ 

гортати, розгребтй, розгорнути 
Разгрезигься — розмаритися 
РазгремЬться — розгремітися, розгрімоті- 

тися 
Разгромлять, разгромить, ся — розбивати, 

розбйти, розгромляти, розгромйти, 
руйнувати, розруйнувати, плюн¬ 
друвати, сплюндрувати 

Разгромь — розор, розгром; зруйнування, 
сплюндрування, знищення, спусто¬ 
шення 

Разгромленіе — розгром 
Разгружать, разгрузнть, ся — виважувати, 
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виважити, ся, вивантажувати, ви¬ 
вантажити, ся 

Разгрузка — вивантажування, вивантаження 
Разгруститься — засумувати 
Разгрьізать, разгрьізть — розгризати, роз¬ 

гризти, (про кількох) — порозгризати 
Разгрязнуть — розбагнитися 
Разгуливать — розгулювати 
Разгуливаться, разгуляться — розтулювати¬ 

ся, розгулятися, розбенкетуватися 
Разгуль — гульба, гульня 
Разгульиьій — гульливий, роспусний 
Раздабаривать — базікати, теревенити 
Раздаватель, -ница — роздавальник, розда¬ 

вальниця 
Раздавать, раздать, ся — роздавати, роз¬ 

дати, ся, (багато або кільком) — по¬ 
роздавати, ся 

Раздаваться, раздаться — 1) ростягатися, 
ростягтйся, розноситися; 2) роз¬ 
ступатися, розступитися; 3) розля¬ 
гатися, розлинатися, розлягтися 

Раздавливать, раздавить — роздавлювати, 
роздавити, роздушувати, роздуши¬ 
ти, чавити, розчавити 

Раздалбливать, раздолбать — роздовбувати, 
роздовбати 

Раздаривать, раздарить — роздаровувати, 
роздарувати, пороздаровувати 

Раздача — роздавання, роздача, роздання 
Раздваивать, раздвоить, ся — роздвоювати, 

роздвоїти, ся 
Раздвнгать, раздвинуть, ся — розсовувати, 

розсувати, розсунути, ся 
Раздвйгать, ся — розсовати, ся 
Раздвижка — розсовування, розсування 
Раздвижной — розсувнйй 
Раздвоеніе — роздвій, роздвоєння, (дороги, 

річки) — роздоріжжа, ростік 
Раздвоенньїй — роздвоєний 
Раздергивать — 1) розсмйкувати, розсмй- 

кати, розсмикнути, (що зашморгну¬ 
те) — розшморгнути; 2) розшарпува¬ 
ти, розшарпати 

Раздирать, разодрать, ся — роздирати, па¬ 
нахати, шматувати; розідрати, ро¬ 
здерти, ся, роспанахати, розшма¬ 
тувати, (гилки) — розчахнути 

Раздобарьіваніе — базікання 
Раздобарьі — балачка, теревені 
Раздобарьівать — базікати, теревенити, ба¬ 

лакати 
Раздобрить — вдобрити (кого) 
Раздобриться — роздобритися 
РаздобрЬть, раздородішчать — погладшати, 

посйдчати, нагуляти тіла, м’яса, 
спаніти 

Раздобьівать, раздобьіть, ся — роздобува¬ 
ти, роздобути, розживатися, роз- 
жйтися, розстаратися, 

Раздолье — роздоллд, привілля 
Раздольньїй — привільний і д. Обширньїй 
Раздорить, пораздорить — сварйтися, свар¬ 

ку збивати, посварйтися 
Раздорньїй — сварлйвии, звадлйвий 
Раздорь — розрада, свари, чвари, звада, 

(між приятелями) — розбрат 
Раздосадовать, ся — роздосадувати, роз- 

гнівйти, розізлйти, ся 
Раздражать, раздражить, ся — дратувати, 

дражнити, дрочйти, вражати, роз¬ 
дратувати, роздражнити, роздро- 
чйти5 вразйти, роз’ятрйти, ся 

Раздражеше — дратування, роздратуван¬ 
ня, роз’ятрення, ятрення (рани) 

Раздражимость — уразливість 
Раздражимьій — уразлйвий 
Раздражительность — дражлйвість, драт- 

лйвість 
Раздражительньїй—дражлйвий, дрочлйвий, 

гнівлйвий, оприсклйвий, дроковйстий 
Раздражнивать, раздражнять, раздразнить, 

ся — дражнйти, дрочйти, роздраж¬ 
нити, роздратувати, роздрочйти 

Раздрематься —роздріматися 
Раздробительньїи — роздрібний 
Раздробленіе — роздроблення 
Раздроблять, раздробить, ся — роздробляти, 

роздроойти, ся, (що крихке) — рос- 
кришйти 

Раздружать, раздружнть, ся — розбивати, 
розбйти дружбу, пересварйти; роз- 
дружйтися 

Раздувальньїй мЬхь— ковальський міх 
Раздувальщикь, -нца — роздмухач (р. роз¬ 

дмухана), роздмухачка 
Раздувать, раздуть, ся — роздувати, роз¬ 

дмухувати, роздути, роздмухати, ся 
Раздумчивость— вагання, непевність, роз¬ 

думливість 
Раздумчивьій — розгадько, розгадливий, 

непевний, хитлйвий, роздумливий 
Раздумьівать, раздумать — 1) роздумувати, 

розгадувати, вагатися, роздумати; 
2) передумувати, перегадувати, пе¬ 
редумати, перегадати, відрадитись 
(що робйти) 

Раздумьіваться, раздуматься — роздумува¬ 
ти ся, роздуматися, розмислитися 

Раздумье — роздум, вагання, непевність 
Раздурачиться, раздуриться — роздуріти, 

ся,^оспустуватися, розжируватися 
Раздутьш — одутий, одутлий, опухлий 
Раздутость — одутість, одутлість, опухлість 
Раздушать, раздушить, ся — напахати, 

напахтити, ся 
РаздЬваніе — роздягання 
РаздЬвать, раздіть, ся — роздягати, ся, 

роздівари, ся, розбирати, ся, роздяг- 
тй, роздіти, розібрати, ся. — РаздЬвать 
до нага — роздягати гольцем 

РаздЬлсніе — поділ, розділ , 
РаздЬлнмость — повільність, роздільність 
РаздЬлимьій — подільний, роздільний 
РаздЬлитель, -ница — ррзділяч, роздільник, 

розділячка, роздільниця 
РаздЬлка— 1) росплатка; рахунок, пора¬ 

хунок; 2) шар цегли коло димаря 
РаздЬль — розділ (кнйжки); поділ 
РаздЬльноногій (зоол.) — пальчастий 
РаздЬльно — нарізно,, осібно, відру.бно 
РаздЬльность — роздільність, в.ідрубність 
РаздЬльньїй — подільний; ррзділений, по¬ 

ділений; окремий, осібний, відруб- 
нищ дільчий. — РаздЬльїіая запись 
— дільчий акт 



РаздЬльївать 392 Размахивать 

РаздЬльївать, дкіатать— 1) обробляти, обро¬ 
бити; приоздоблювати, приоздобити; 
озмальовувати, розмалювати; 2) ро- 
йти переділ (з цегли тощо); 3) -ся — 

росплачуватись, росплатйтись; рос- 
правлятися 

РаздЬлять, раздкшть, ся — розділяти, по¬ 
діляти, паювати, розділити, поді¬ 
лити, переділити, ся, роспаювати 

РаздюжЬть — подужчати 
Разжалобить, ся — розжалити, ся, розжа¬ 

лобити, ся, розжалкуватися, пожал- 
куватися 

Разжаловать—розжалувати; відсуджувати, 
-дйти, скинути 

Разжаловаться — розжалітися, розжалку¬ 
ватися, розбщкатися (на що) 

Разжевьівать, разжевать — розжовувати, 
розжувати, розжвакати 

Разжениться — розженйтися 
Разжива — розжйва 
Разживаться, разжітгься — розживатися, роз- 

жйтися, розмогтйся, позаможніти 
Разжигать, разжечь, ся — роспікати, рос- 

палювати, розжарювати, роспектй, 
роспалйти, розварити, ся 

РазжидЬльїй — розріджений 
Разжидіть —- розрідйтися, розгуснути 
Разжижать, разжидить — розводити, роз¬ 

бавляти, розвестй, розбавити, роз¬ 
ріджувати, ро?рідйти 

Разжиженіе — розрідження 
Разжимать, разжать, ся — ростуляти, ро- 

стулйти, ся, розібгати 
РазжнрЬть — розгладшати, розжиріти, від- 

пастися 
Раззадоривать, раззадорить, ся — піддратову- 

вати, під южувати, підбурювати, під¬ 
бурити, підцькувати, роспалйти, ся 

Раззвониться — роздзвонйтися 
Раззнакомиться — роззнайомитися, розі¬ 

гнатися 
Раззолачнвать, раззолотнть — роззолочу¬ 

вати, позолочувати, роззолотйти, 
позолотйти, оозолбчувати, обзоло- 
тйти,визолочувати, вйзолотити 

Раззудиться — розсвербітися 
Раззьваться — 1) роспозіхатися; 2) розґа- 

витися 
Разикь — разок, разочок 
Разиня — роззява, роззявляка, роззявку¬ 

ватий, гава 
Разительньїй — вражаючий 
Разить, поразить— вражати, бйти, д. ГІобЬ- 

ждать і Поражать 
Разлатаемость — роскладальність 
Разлагаемьій—роскладальний, розбиральний 
Разлагать, разложить, ся — 1) роскладати, 

оскласти, ся, пороскладати; 2) роз- 
ирати, розібрати, ся; роспадатися, 

роспастися 
Разладь, разладье — розлад, розладдя 
Разлаживать, разладить, ся — розлажувати, 

розладити, ся; розстроїти, ся 
Разлакомить, ся — розласити, ся, розласу- 

вати, ся 
Разламьівагь, разломать, ся — розламувати, 

розломлювати, розломйти, розла¬ 

мати, ся 
Разлаяться — розгавкатися 
Разлеживатся, разлежаться — 1) вилежу¬ 

ватися, вйлежатися; 2) рознедужу¬ 
ватися, рознедужатися 

Разлетатьея, разлетьться — розлітатися, 
розлетітися, розлйнутися 

Разлечься —уюзлягтйся, роскластися 
Разливальньїи, разливиой—розливнйй, роз- 

лйвчастий 
Разливать, разлить, ся — розливати, роз- 

лйти, ся, розілляти, ся, (багато) — 
порозливати, ся 

Разливка — розливання , 
Разливр— 1) розлив; 2) повідь, водопілля, 

пійма 
Разлиневьівать, разлиневать, ся — роз- 

линьовувати, розлннювати, роз¬ 
графлювати, розграфйти 

Разлинка — линьба, д. Время 
Разлитіе — розлиття, вйлив 
Различать, разлнчить, ся — 1) роспізнавати, 

відрізняти, роспізнати, відрізнйти, 
розрізняти, розрізнйти; 2) різнй- 
тися, відрізнйтидя, од(від)різнйтися 

Разлнчіе — різниця, ріжниця 
Различньїй, но — різний, ріжний, но, уся¬ 

кий, всілякий, о, розмаїтий 
Разлогій — розлогий, розложистий 
Разложеніе — росклад, роспад, гниття 
Разломка — розломлювання 
Разломь — злім, розлім (р. злому, розлрму) 
Разлопьіваться, разло.паться — ростріску- 

ватися, ростріскатися, роспуку- 
ватися, роспукнутися, репнути 

Разлука — розлука, розстання, розставання 
Разлупать, разлупить — розлуплювати, роз- 

лупйти 
Разлучать, разлучить, ся — розлучати, роз- 

лучйти, ся, роз’єднати, ся, розріз¬ 
нйти, ся 

Разлученіе — розлучання, розлучення 
Разлучникь, ца — розлучник, ця 
Разльзаться, разльзться — розлазитися, 

розлізтися 
РазлЬниваться, разлЬиитьсн — лінуватися, 

розлінуватися, розліцйтися, роз- 
ледащитися, розледащіти , 

РазлЬплять, разлЬпить, ся — розліплювати, 
розліпйти, ся, порозліплювати 

Разлюбить, ся — розлюбйти, ся, роскоха- 
ти, ся, відкохати, порозлюблювати 

Размазня — розмазня (р,ідка каша), (а про 
чоловіка) — тюхтій, макуха 

Размазьівать, размазать — розмазувати, 
розмазати, розмащувати, розмастй- 
ти, порозмазувати 

Размальївать, -молоть — розмелювати, роз¬ 
молоти 

Размарьівать, размарать — розмазувати, 
розмазати, порозмазувати, розмащу¬ 
вати, розмастйти 

Размасливать, размаслить — мастйти, на- 
мастйти, розмастйти 

Разматьівать, размотать, ся — розмотувати, 
розмотати, порозмотувати, ся 

Размахивать, размахать, размахнуть, ся—роз¬ 
махувати, розмахати, розмахнути, -ся 



Размахь 393 Разномьісліе 

Размахь—розмах.—Сь размаху—з розмаху 
Размачивать, размочнть, ся — розмочувати, 

розмочити,ся 
Размачтованіе — здіймання щбгол 
Размачтовьівать, размачтовать — здіймати, 

зняти, поздіймати щогли 
Размашистьій — розмашнйй, замашний 
Размашка — розмахування , , 
Размежеваніе— межування, межівка, різка, 

помір (грунту) 
Размежевьівать, размежевать, ся — розме¬ 

жовувати, розмежувати 
Размельчать, размельчить, ся — кришити, 

роскришйти, дробйти, подробйти 
Размерзать, размерзнуть — розмерзати, роз- 

мерзнути 
Разметать, размесги — розмітати, розместй 
Разметка — 1) розмітання, роскидання; 

2) рос. 5рег§и1а агуепхіз Ь. — метелики 
Разметньїй — роскиднйй 
Разметь — роскид 
Разметьівать, разметать, ся — роскйдати, 

роскйдати, пороскидати, ся 
Разминать, размять, ся — розминати, розі- 

мняти, ся 
Размиріе — розмир 
Размиряться, размириться — розмирятися, 

розмиритися 
Размножать, размножить, ся — множити, 

помножати, ся, намножати, ся, роз¬ 
водити, ся, намножити, ся, напло- 
дйти, ся, росплодйти, ся, розвестй, 
ся, розродйтися 

Размноженіе — помноження, розмноження 
Размозжать, размозжить, ся — мізчйти, роз- 

мізчйти; трощйти, рострощйти, ча- 
вйти, розчавйти 

Размокать, размокнуть — розмакати, роз¬ 
мокнути, (дуже) — роскйснути 

Размолвиться — розійтйся, порізнйтися, 
глек розбйти 

Размолвка — нелагода, незгода, рбстирка 
Размоль — млйво 
Размотка — розмотування 
Размочаливать, размочали гь — розбивати, 

розбйти на волокно, (льон, коноплю) 
— тіпати, терти 

Размочка — розмочування 
Размурчаться — розмуркотатися 
Размучить, ся — промучити, вймучити, ся 
Размьівь — водорйй, розмив, розмиття 
Размьівать, размьіть — розмивати, розмйти, 

росполіскувати, росполоскати 
Размьїкать — 1) роскйдати, пороскидати; 

2) розігнати, роспудити, ростури- 
ти. — Размьїкать горе — розважитися, 
розбйти тугу 

Размьітариват ь, размьітарить — цйндрити, 
тринькати, процйндрити,рострйнь- 
кати; марнувати, змарнувати 

Размьішленіе — гадання, міркування, роз¬ 
думи, розгад, рбзмисл 

Размьішлягь, размьіслить — розмишляти, га¬ 
дати, міркувати, роздумувати, розу¬ 
мувати, метикувати, розумом роски¬ 
дати, розмислити, розміркувати, 
зміркувати, роздумати, зважити 

РазмЬна — замін, заміна 

РазмЬнивать, размЬндт ь — розмінювати, 
розміняти, вимінювати, вйміняти, 
(багато) — порозмінювади, наміняти 

РазмЬнньїй — розмшниі), замінний 
РазмЬнь— розмін, розміна, вимін, міньба 
РазмЬривать, -мірять, -мЬрить — розміря¬ 

ти, розміряти, диміряти, вйміряти 
РазмЬрность — розбірність 
РазмЬрь — 1) розмірювання, межування, 

розмежовування, різка; 2) розмір, 
міра , 

РазмЬска — ррзмішуваннд 
РазмЬтка — мічення, значіння , 
РазмЬчать, размЬтить — значйти,,мітити, 

позначйти, назначйти, розмітити 
РазмЬшнвать, размЬсить — розмісювати, 

замісювати, розмісйти, замісйти 
(грязь навкруги) — обгрузгрти 

РазмЬшивать, размЬшать — розмішувати, 
розмішати 

РазмЬщать, размЬстить, ся — розміщати, 
розмістити, порозміщати, ся, умі¬ 
щати, умістити 

Размягчать, размягчнть — розм’ягчати, роз- 
м’якшати, розм’ягчйти, розм’якшйти, 
розмнякшйти 

Размякать, размякнуть — розмнякати, роз¬ 
м’якати, розмнякнути, розм’якнути 

Размякльїй — розм’яклий, розмняклий 
Размягченіе — розм'якшення, розм’якшу¬ 

вання, розм’ягчення і т. д. 
Разнашивать, разносить — розносювати, 

розносйти 
Разнемогаться, разнемочься — рознедужу¬ 

ватися, рознедужатись, рознемага- 
тись, рознемогтйсь 

Разнизьівать, разнизать, ся — 1) рознйзу- 
вати, рознизати, роспустйти нанй- 
зане; 2) винизувати, вйнизати намй- 
стом 

Разни.мать, разнять — 1) роздіймати, роз¬ 
няти; 2) розбороняти, розводити, 
розборонйти, розвестй 

Разнить, ся — різнйти, ся, одрізнядися 
Разиица — 1) різниця, ріжниця, різність, 

одміна; 2) всячина. — Продавать по 
разницЬ, вь разницу — нарізно, у 
роздріб продавати 

Разно — різно , , 
Разновидность — одміна, одмінок, різнб- 

стать 
Разновидньїй — різновйдий, ріжноформний 
Разновластіе — різновладність, різновластя 
Разноглазьій — 1) різноокий; 2) зизоокий, 

зизоватий, косоокий 
Разногласить — 1) різнйти (в с(ь)півах); 

2) двоїтися, не в одно казати; супере¬ 
чити (кому), незгожуватись (з ким) 

Разногласица, рдзпогласіе — 1) різноголо¬ 
сиця, незгідність; 2) незгода, несхо¬ 
жість 

Разногласьій, разногласно— 1) різноголо¬ 
сий, не д лад, не до ладу; 2) різ¬ 
ний, незгідний, но 

Разноименньїй — різнойменний 
Разномьісленникь — різнодумець 
Равномьісленно — рівнодумно 
Разномьісліе — різнодумство, різномйсність 



Разнообразить 394 Разрубать 

Разнообразить — відміняти, розмаїтити, на¬ 
давати різноманітності! (чому-небудь) 

Разнообразіе—різноманітність, розмаїтість, 
ріжноманітність, відмінність 

Разін»образний — різноманітний, ріжно- 
манітний, розмаїтий, відмінний 

РазиоперьіГі — різноперий , 
Разноплеменность — різноплемінність 
Разиоплеменньїй — різноплемінний 
Разнопольїй — різнополий 
Разнородность — ріж(з)норбдність 
Разнородньїй — ріж(з)нородний 
Разнорічирьій — суперечливий, суперечний, 

незгідний 
РазнорЬчіе — суперечливість, суперечність, 

незгода, незгідність 
Разносить, разнесть — розносити, рознести, 

порозносити 
Разноска — рознос 
Разносторонпій — ріж(з)носторонній 
Разностороннрсть — різносторрнність 
Разность — різність, різниця, ріжниця 
РазноцвЬтность — різнобарвність, різно¬ 

мастість 
РазноцвЬтньїй—різнобарвний, різноколір- 

ний, різнофарбнии, різномастий 
Разночинець — полупанок, нешляхт^ич 
Разношерстньїй — різномастний, перістий, 

рябий; рябомйзий, дерешуватий, 
строкатий 

Разнощикь, ца — рознбсець, розносниця 
Разноязьічньїй — різномовний 
Разнственньїй — неоднаковий, несхожий 
Разнствовать — різнитися (в чому) 
Разнуздьівать, разнуздать — розгнуздувати, 

розгнуздати , 
Разньїй — різний. — Разньїе — удякі, різні. 

— Вь разиьія сторони — різно 
РазнЬживауь, разнЬжить, ся — розніжувати, 

розніжити, ся, роспещувати, роспе- 
стити, ся 

Разнюхнвать, разнюхать — рознюхувати, 
рознюхати, порознюхувати 

Разнятіе — розборона (тих, що б’ються) 
Разобнжать, разобидЬть, ся — ображати, об¬ 

разити, ся, кривдити,скривдити 
Разоблачать, разоолачить, ся — 1) роздяга¬ 

ти, роздягти, ся; здіймати, здійня¬ 
ти ризи; 2) роскривати, виявляти, 
роскрйти, виявити, викривати, ви¬ 
крити 

Разобщать, разобщить, ся — роз’єднувати, 
розлучати, роз’єднати, розлучити, ся, 
відокремлювати, -мити 

Разобщеніе — роз’єднання, розлучення, 
відокремлення 

Разовой — разовий, разовий 
Разогорчать, разогорчизь, ся — засмучува¬ 

ти, жалю, туги завдавати, засмутити, 
ся і д Огорчать, ся 

Разогр^ваніе — розігрівання 
РазогрЬвать, разогрЬть, ся — розігрівати, 

розігріти 
Разодьвать, разодЬть, ся — одягати, убира¬ 

ти, ся (пишно), чепурити, ся, одяг¬ 
ти, убрати, ся, вйчепурити, ся. — Ра- 
зодьтьій — вйчепурений, вбраний, 
прйбраний 

Разозлить, ся — розізлйти, ся, розсердити¬ 
ся, (дуже) — розлютувати, ся, роззло- 
стити, ся 

Разолгаться — розбрехатися, 
РазомлЬвать, разомльть — мліти, розімліти, 

розваритися 
Разомь — разом, враз, ураз, заразом 
РазопрЬвать, разопрьть — 1) розбухати, буб- 

нявіти, розбухнути, розбубнявіти; 
2) упрівати, упріти ( 

Разопрьльїй — розбухлий, упрілий 
Разореніе, разорь—розор, руйнування, руїна, 

руйнація, знищення, плюндрування 
Разоржаться — роз’іржатися 
Разоритель, ница — розорйтель, пустошй- 

тель, нищйтель, ка, збієць 
Разоруженіе — роззброєння 
Разоруживать, разоружить, ся — роззброю¬ 

вати, розброїти, ся 
Разорять, разорить, ся — руйнувати, плюн¬ 

друвати, нйщити, зруйнувати, 
сплюндрувати, вйплюндрувати, знй- 
щити, звестй, ся ні нащо. — Разорять 
піЬзда — видирати гнізда 

Разоспаться — розіспатися 
Разохочивать, разохотить, ся — заохочува¬ 

ти, під’охочувати, додавати охоти, 
заохотити, під’охотити, додати охо¬ 
ти, розласити, ся 

Разочарованіе — розчарування 
Разочаровьівать, разочаровать, ся — розча¬ 

ровувати, розчарувати 
Разошляться — розшва(е)ндятися, розвеш¬ 

татися 
Разработка — розробка, обробка 
Разработьівать/разработать, ся — розробля¬ 

ти, обробляти, розробйти, обробй- 
ти, ся 

Разравнивать, разравнять, ся — розрівнюва¬ 
ти, вирівнювати, розрівняти, вй- 
рівняти, ся 

Разражать, разразить, ся — розбивати, роз- 
бйти, ся, рострощйти, вибухати, вй- 
бухнути. — Разразилась біда—окошй- 
лося лйхо. — Разрацп ься смЬхомь — 
пйренууи від с(ь)міху. — Р. гнЬвомь 
— скипіти від гніву. — Туча разрази¬ 
лась — хмара розгуркоталася, грім 
ударив 

Разранивать, разронять, ся — розгублюва¬ 
ти, розгубити, ся, порозгублювати 

Разростаться, разростись — розростатися, 
бростйтися; розростйся, порозро¬ 
статися, порозродцуватися 

РазревЬться — розревітися 
Разрисовьівать, разрисовать, ся — роспйсу- 

вати, розмальовувати, росписати, 
розмалювати 

Разрожаться, разроднться — 1) розрожати- 
ся, розродитись, обродйтися; 2) роз¬ 
водитися, росплбджуватись, розве- 
стйся, розродйтися 

Разрознивать, разрознить, ся — розрізняти, 
розлучати, розрізнйти, розлучйти, 
порізнйти, с,я 

Разроститься — сісти на яйця (про птиць) 
Разрубать, разрубить — розрубувати, роз- 

* рублювати, ростинати, розрубати, 
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ростяти 
Разрубь — розруб 
Разругать— розлаяти, облаяти, випаскудити 
Разругаться — розлаятися, розсваритися 
Разрумяішвать, разрумяннть ся— 1) натира¬ 

тися, натерти, ся рум’янами, рум’я¬ 
нити, нарум’янити, ся; 2) розжеврі¬ 
тися, зачервоніти, розчервонітися, 
зашарітися, зарум’янитись 

Разрушать, разрушить, ся — руйнувати, 
розруйновувати, бурити, валити, 
розруйнувати, зруйнувати, збурити, 
знищити, розвалити, ся 

Разрушеніе — руйнування, зруйнування, 
руйнбвини, збуріння, знищення, 
руїна 

Разрушимость — знищенність 
Разрушитель, -ница — нищитель, -ка, руїн¬ 

ник, руїнниця 
Разрушительность — руїнництво 
Разруиіительньїй — руїнницький, руйную¬ 

чий, нищйтельний 
Разрьіваніе — розривання 
Разрьівать, разорвать, ся — розривати, ся, 

рвати, ся, роздирати, ся, шматувати, 
панахати, розірвати, роздерти, ся, 
розшматувати, роспанахати. — Разрьі- 
вающійся легко — рвачкйй 

Разрьівать, разрьіть — роскопувати, розри¬ 
вати, роскопати, розрити, пороско- 
пувати, порозривати 

Разрьівной — розривний 
Разрьівчатьій — мережаний, мережчатий 
Разрьівь — 1) розірвання; 2) (миру) — роз¬ 

мир (дружби) — розбрат 
Разрьіхлять, разрьіхлить — пушити, підпу¬ 

шити 
Разрьідаться — розридатися 
РазрЬжать, разріживать, разрЬднть — роз- 

ріжати, розрідити, обрідйти , 
РазрЬженіе — розрідження, розріда, обріда 
РазрЬзать, разрЬзьівать, разрЬзать — розрі¬ 

зувати, краяти, роскраювати, роз¬ 
різати, роскраяти 

РазрЬзвш ься — роспустуватись 
РазрЬзка — розрізування, краяння 
РазрЬзной — розрізнйй. — РазрЬзньїе рукава 

— вильоти ( 
РазрЬзь — 1) проріз; 2) розріз, рбспірка, 

роспора 
Разрішать, разрЬшить — 1) дозволяти, до¬ 

зволити; 2) розв’язувати, розв’язати. — 
РазрЬшать оть грЬховь — відпуска¬ 
ти гріхй, давати розрішення. — РазрЬ- 
шить запрещсніе — зняти заборону 

РазрЬшимость — роз’язність 
РазрЬшнмьій —роз’язний 
РазрЬшительньш — роз’язуючий, відпуст - 

нйй 
РазрЬшеиіе — дозвіл, розв’язування 
Разрюмиться — розру(ю)матися, розрюмса¬ 

тися, розскйглитися 
Разрядньїй — розрядний, розрядбвий, по¬ 

рядковий 
Разрядникь — розрядич 
Разрядка — відступці (друкар.) 
Разрядь — розряд, порядок, ряд, стаття, 

відділ, гурт 

Разряжать, разрядить, ся — 1) виражати, 
чепурйти, вирядити, вйчепурити, 
вйстроїти, ся; 2) розряжати, розря- 
дйти, вйкрутити набої 

Разряжеиіе — розрядження; викручування 
набоїв 

Разсада — розсада, росада 
Разсаднцкь — розсаднйк, розсадничбк, 

шкілка 
Разсадньїй, разсадной — розсадовий 
Разсаживать, разсажать, разсадить, ся — 

розсажувати, розражати, розсадити; 
розсідатися, розсістися 

Разсаривать, разсорить — розсипати, роз- 
сйпати 

Разсверливать, разсверлить — розсвердлю¬ 
вати, розвірчувати/свердлом), роз¬ 
свердлити, розвертіти 

Разсверчатьря — розц(ь)вірчатися, роз- 
ц(ь)вірінькатися 

РазсвирІпЬть — розлютуватися, роз’яри¬ 
тися 

РазсвнрЬпЬльїй— роз’ярений, розлютова¬ 
ний, посатанілий 

РазсвиріпЬніе — роз’ярення, розлютбван- 
ня, оз(ь)вірення 

РазсвЬтаніе — с(ь)вітання 
РазсвЬтать, разсвЬсть — с(ь)вітати, роз- 

вйднюватися, на с(ь)віт благосло¬ 
влятися, займатися, розс(ь)вітдти, 
розвиднятися, с(ь)віт;літи, дніти, 
ррзс(ь)вінути> розвиднітися, повид¬ 
ніти, повиднішати, прос(ь)вінути, 
на с(ь)віт, благословйтися, занятися 

РазсвЬть — с(ь)вітання, рбзс(ь)віт, дбс(ь)ві- 
ток. — На разсвЬть— на с(ь)вітанні, 
удос(ь)віта. — <> разсвЬтомь — по 
видноті, як задніло 

Разселеніе — розселення 
Разселять, разеелить, ся — розселяти, роз¬ 

селити, ся, порозселяти 
Разсерживать, разсердить, ся — сердити, 

гнівйти, рцзсердити, ся, розгнівй- 
ти, ся, нагніватися, роззлостйтися. — 
Разсердившись — з пересердя 

Разсеребрить — розсрібнйти 
Разсиживаться, разсидЬться— 1) засйжува- 

тися, засидітися; 2) сідати на яйця 
(про птиць) 

Разсказь — оповідання 
Разсказьівать, разеказать — росказувати, 

оповідати, росповідати, росказати, 
оповістй 

Разсказчикь, ца — оповідач, ка 
Разскочиться — 1).розірватися, розскочи¬ 

тись; 2) розбігтися, розлетітися 
Разслабленіе — ослаба, розслаблення 
Разславливать, разславлять, разславить — 

розславляти, розславити 
Разслащивать, разсластить, ся —розсоло- 

жувати, розсолодйти, ся 
Разслушивать, разслушать, ся — розслуху- 

вати, вслухатися, прислухатися, 
розслухати, ся, вслухатися, при¬ 
слухатися 

Разсльшіать — розслухати, учути, вчути, 
почути, росчути, дочути , 

РазслЬдованіе — розслід, розвідка, розві- 
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дини, розслідуваная 
РазслЬдователь — розвідач І 
РазслЬдьівать, -овать,— розсліджувати, 

розслідйти, розвідувати, розвідати, 
дізнаватися, дізнатися 

Разсмаз риваніе — розгляд, розглядини, пе¬ 
регляд 

Разсматривать, разсмотрЬть —розглядати, 
роздивлятися, роззиратися, роз¬ 
глядіти, роздивитися 

Разсмотрь — розгляд і д. Разсматриваніе 
РазсмЬшить — розс(ь)мішйти 
Разсміяться — розс(ь)міятися 
Разснуровьівать, разснуровать, ся — роз¬ 

шнуровувати, розшнурувати, ся 
Разсобачиться — розіпсіти, розіпсітися, 

розстервитися 
Разсовьівать, разсовать, разсунуть — ^роз¬ 

совувати, розсунути, порозсовува¬ 
ти; 2) роспйхувати, роспнхати, ро- 
зіпхнути 

РазсовЬтьівать, разсовЬтовать — розраюва¬ 
ти, розражувати, розраяти, розра¬ 
дити , 

Разсоль — росш, (дуже міцний) — ропа 
Разсольникь — квдсок (страва) 
Разсольньїй — росільний, роплянйй 
РазсопЬться — розсоптйся 
Разсоривать, разсорить, ся — сварйти, роз¬ 

сварити, ся, посварйти, ся, розцу- 
ратися, розгрйзтися, розбрататися 

Разсортировьівать, разсортировать—сорту¬ 
вати, посортуватц 

Разсоха — розсоха, чепіга (у плуга) 
Разсошистьій — розсохатий, розхйльчастий 
Разспесивиться — розчванитися, роспрйн- 

дитися 
Разсгірашивать, разспросить, ся — роспйту- 

вати, роспитати, ся, опитати 
Разспрось, частіше мн. разснросьі — рос- 

пйтування, роспитки, перепитки 
Разсрочивать, разсрочнть — роскладатн, 

роскласти на вйплат 
Разсрочка — од(від)клад, вйплат. — Вь раз- 

срочку, сь разсрочкой — на вйплат, 
на рбсклад 

Разставаніе — розставання, розлучання 
Разставаться, разстаться — розлучатися, 

розлучитися 
Разставливать, разставлять, разставить — 

розставлйти, розставити. — Разстав- 
ляі ь віхи—розстромляти віхи. — Раз¬ 
ставлять, разставить ноги — розкаря¬ 
чувати, роскарячити, розчепірити 
ноги 

Разстанавливать — уставляти,шикувати 
Разстаніе — розстання, розлука 
Разстановка — 1) розставлювання; 2) пе¬ 

рерва, перемежок; 3) перестанок, 
нрипйнка; одпочйнок 

Разстегагь, разсгегивать, разстегнуть, ся — 
розстьобувати, розстібати, розтіпа¬ 
ти, розстібнуги, ся. розщіпнути, ся, 
порозстьобувати, ся 

Разстилагь, разостлать, ся — розстилати, 
розстелювати, розстеляти, розісла¬ 
ти, розстелйти 

Разстонаться - розстогнатися, роз’бхатися 

Разстояніе— відстань, одлеглість, віддаль, 
далечина, далечінь. — На разстояніи 
вьістрЬла — на вйстріл. — Вь разстоя- 
ніи пяти версть отсюда — за п’ять 
верст відціля. — Вь нікоторомь раз¬ 
стояніи оть города — трохи оддаля 
од міста 

Разстояться — застоятися 
Разстриженіе — розстрйження 
Разстрига — розстрйга 
Разстрш ать, разстричь — розстригати, роз- 

стрйгти 
Разстраивать, разстроить, ся — розважува¬ 

ти, розладити, розснастити, ся, роз¬ 
ладнати, ся 

Разстройство— розстрій, нелад; неспокій, 
незгода. — Р. желудка — розвільнення 

Разстріливать, разстрЬлять— 1) вистрелю- 
вати, вйс.треляти, повистрелювати; 
2) розстрілювати, розстріляти 

Разступазься,разсту миться — розступатися, 
роздаватися, розступйтися, розда¬ 
тися 

Разсудительность — розсудливість, розваж¬ 
ність 

Разсуднтельньїй —розсудливий, розсудний, 
розважливий, розважний 

Разсудокь — розсудок, глузд, тяма, памо- 
роки. — Лишить, ся разсудка — глузд 
одбйти, з глузду зсунутись, обез¬ 
глуздіти 

Разсужать, разсудить, ся — 1) д. Разсу- 
ждать; 2) розсужувати, розбирати, 
розсудйти, розібрати, ся 

Разсуждать, разсудить, ся — розумувати, 
міркувати,' розважати, обміркову¬ 
вати, обміркувати, ся, розміркувати, 
поміркувати 

Разсужденіе— 1) розумування, міркування, 
обмйсл. — Без.ь разсужденій, дЬлай, 
что велять — нічого мудрувать, робй, 
що звелено. — Вь разсужденій сего — 
що до сього, з погляду на се; 2) рос- 
права. — Ученое разсужденіе—науко¬ 
ва росправа 

Разсупонивать, разсупонить — розсупоню¬ 
вати, розсупонити, порозсупоню¬ 
вати 

Разсучивать, разсучить, ся — 1) розсуку¬ 
вати, роскручувати, розсукати, рос- 
крутити, ся, порозсукувати, ся; 
2) викачувати, вйкачати (тісто) 

Разсчитьіврть, разсчитать, разсчесть, ся — 
розлічувати, лічити, рахувати, ся, 
вилічувати, вираховувати, розлі- 
чйти, ся, розрахувати, зрахувати, 
облічйти, ся; росплачуватися, рос- 
платйтися, кві(и)тувати, покві(и)тува- 
ти, покві(и)туватися. — Разсчитьівать 
служашихь — зміщати, відправляти, 
увільняти служачих 

Разсьіланіс — розсилання 
Разсьілать, разослать — розсилати, розі¬ 

слати, порозсилати 
Разсьільньїй, разсьільщикь — посланець, 

гінець, розсильний, стійчик 
Разсьіпать, разсьіпать, ся — розсипати, 

ся, розсйпати, ся, рострусйти, ся. 
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(зразу) — пороснути, пйрскнути, (ба¬ 
гато) —порозсипати, ся. — Разсьіпаться 
вь благодарностяхь — розлякуватися. 
— Разсьіпаться мелкимь бЬсомь — 
бісики підпускати, пускати, під¬ 
сипатися. — Ружье разсьіпаеть — 
рушниця різнить, роскидає 

Разсьіпной — розсипний. — Вразсьіпную 
— вроскид, вростіч, різно 

Разсьіпчивость — крихкість 
Разсьіпчивьій — сипкйй, сиплйвий, розсйп- 

частий 
Разсьіронливать, разсьіропить — (цукром) — 

підсоложувати, підсолодити, (ме¬ 
дом) — розситйти 

Разсьіхаться, разсохнуться — розсихатися, 
розсохнутися 

РазсЬвалень — сіялка, сівалка 
РазсЬваніе — розсівання 
РазсЬватель, ница — розсівач, розсівачка 
РазсЬвать, разсЬять, ся — сіяти, засівати, 

посівати, розсівати, засіяти, посія¬ 
ти, розсіяти, ся, роскидатц, рос- 
кйдати; порозсівати, порозсіювати, 
позасівати 

РазсЬдаться, разсЬсться — роспадатнся, 
тріскатися, роспастися, потріскати¬ 
ся 

РазсЬдльївать, разсЬдлать —розсідлувати, 
розсідлати, розкульбачити, (про 
кількох) — порозсідлувати 

РазсЬкать, разсЬчь, ся — розрубувати, роз¬ 
сікати, ростинати, розрубати, роз- 
сіктй, ростяти, роскраяти, розчеса¬ 
ти, ся 

РазсЬлина — роспалина, роспадина, рос- 
колина, роспарина, шкалубина, 
шкалбовина,, шкалеба 

РазсЬсться — розсістися 
РазсЬяніе — розсіяння, роспорошення; роз- 

рйвка , 
РазсЬянность — розсіяність, роскйданість, 

роскйдливють 
РазсЬянньїй — розсіяний, роскйдливий, (в 

жарт) — розсолоха 
Растанцоваться — ростанцюватися, роз¬ 

гопцюватися 
Разубирать, разубрать, ся — у(в)бирати, 

прибирати, чепурйти, виражати, зря- 
жати, убрати, прибрати, вйчепурити, 
причепурйти, вирядити, ся, (квіт¬ 
ками) — квітчати, у(в)квітчати, за¬ 
квітчати, заквічати 

РазубЬдить, ся — переконати, ся, пере¬ 
вірити, ся 

РазубЬждать, -бЬдить — переконувати, пере¬ 
конати на йньше 

РазубЬжденіе — переконання на йньше 
Разувать, разуть, ся — роззувати, роззути, 

ся, пороззувати, поззувати, пороз- 
буватися 

РазувЬреніе — переконання на йньше. 
РазувЬрить, ся — переконати, ся, зневіри¬ 

тися 
Разузнавать, разузнать:— розізнаватц, рос- 

пізнавати, перевідувати, розвідува¬ 
ти, розізнати, роспізнати, розвідати, 
навідати, роспитати, ся, розчутися. 

пороспізнавати і т. д. 
Разукрашать, разу красить — оздобляти, оз¬ 

добити, прикрашати, прикрасйти, 
з’украсйти 

Разумникь, ца — розумний, на, розумник, ця 
Разумньїй, но — розумний, но 
Разумь — 1) розум, глузд і д. Разсудокь; 

2) розуміння і д. Значеніе 
РазумЬше — розуміння і д. Пониманіе і 

Значеніе , 
РазумЬть — розуміти, тямити і д. Понимать. 

— Разумьется — а вже-ж, та вже-ж, 
певне, певна річ 

Разутюживать, разуз южить — гладити, пра¬ 
сувати, вйгладити, попрасувати 

Разучнвать, разучить, ся — 1) виучувати, 
навчати, вйучити, вйвчити, навчй- 
ти, ся; 2) роз’учуватися, од'учатися, 
одвикати, роз’учйтися, од’учйтися 

Разь, (здр.) разокь, разочекь — раз. (здр.) — 
разок, разочок. — Вь первьій разь — 
вперше. — Какь разь — як раз, саме 
враз. — Разомь—разом, враз, од разу, 
заразом. — Сколько разь — скільки 
разів. — Сь разу — зразу, од разу 

Разь — раз, один раз, одного разу, якось, 
(частіше) — раз якось, колйсь 

Разьединеніе — роз’єднання, розбрання, 
різнація 

Разьединять, разьедннить, ся — роз’єдну¬ 
вати, розрізняти, розлучати, роз’єд¬ 
нати, розрізнати, порізнйти, ся.роз- 
лучйти, ся. — Разьединяющіи — 
розлучний 

Разьемньш — роз’ємний 
Разьемщикь — роз’ємець 
Разьемь — роз’єм, розійма 
Розьикаться — розтикатися 
РазьЬдать, разььсть, ся — 1) роз’їдати, ся, 

роз’їсти, ся; 2) роз’ятрйти, ся 
РазьЬздить, ся — 1) д. РазьЬзживать, ся; 

2) роз’їздитися 
РазьЬздь — 1) роз’їзд; 2) чата (частіше мн.) 

— чати 
РазьЬзжать — роз’їзжати 
РазьЬзжаться, разьЬхаться — 1) роз’їздй- 

тися, роз’їхатися, пороздздйтися; 
2) розминатися, розминутися 

РазьЬзживать, разьЬздить, ся — торувати, 
утоптувати, уторувати, утоптати, 
накотйти(дорогу) 

Разьяреніе — роз’ярення, роз’ятрення 
Разьярять, разьярить, ся — роз’яряти, ся, 

роз’ярйти, ся, розлютувати, ся, 
(надтр) — оз(ь)віря;гися, охйжіти, по¬ 
сатаніти, розсатаніти 

Разьясненіе — вияснення, пояснення 
Разьяснивать, разьяснЬть, разьясниться — 

роз’яснюватися, вияснюватися, 
розгодйнюватися, роз’ясніти, роз'- 
яснйтися* вйяснитися, розгодй- 
нитися, вйгодинитися, вйпогодити- 
ся, на годйні стати 

Разьяснять, разьяснить, ся — роз'ясняти, 
виясняти, товмачити, роз’яснйти, 
вйяснити, пояснйти, ся. вйтовма- 
чити 

Разьіграть, ся — 1) д. Разьігрьівать, ся; 





Раскаяніе 399 Раскусьівать 

Раскаяніе — каяння, каяття, жаль, скруха 
Расквасить — розбити,росквасити 
Расквитаться — поквітуватися 
Раскидной — відкидний 
Раскатнсто — розложисто 
Раскидистосуь — розложистість 
Раскиднстьіи — розложистий 
Раскидьівать—роскидати, роскйдати, ся, 

пороскидати; роскидатися, роскй- 
датися ( 

РаскипЬться — роскипітися, пороскипа- 
тися 

Раскисать, раскиснуть — роскисати, рос- 
кйснути, пороскисати, (про чоло¬ 
віка) — роскйснути, розмйндитисі, 

Раскладка — рбсклад, рбскладка, росполіг 
Раскладьівать, раскласть, разложить — рос- 

кладати, роскласти, розікласти. — 
Раскладьівать вещи, товарьі, рас- 
класться сь товарами — ташувати, 
ся, розташуватися. — Р. картьі — во- 
рожйти на карта*. — Р. цЬньї на то¬ 
варі — значити ціну, цінувати. — Раз¬ 
ложить книгу — розгорнути кнйжку. 
— Р. огонь — роскласти, розвести 
багаття 

Раскланиваться, раскланяться — кланяти¬ 
ся (кому), уклонятися, вклонятися, 
уклонйтися 

Расклевьівать, расклевать — роскльбвува- 
ти, роздзюбувати, росклювати, 
роздзюбати 

Расклеивадь, расклеить, ся — росклеювати, 
розліплювати, росклеїти, р,озліпйти, 
ся, поросклеювати, порозліплювати, 
ся. —Діло расклеилось—розійшлося 
діло, не вдалося 

Расклепать — росклепати, розлютувати 
Расклинивать, расклинить— вибивати, ви¬ 

бити клин 
Расковеркать — роскуйбвдити, пороскида¬ 

ти, поперевертати 
Расковьівать, расковать, ся — роскбвува- 

ти, роскувати, ся, поросковувати, ся 
Расковьіривать, расковьірять — росколупу- 

вати, росколуплювати, росколу- 
пати 

Раскозьіряться — роскозирятися 
Раскбкать — розбйти, ростовктй 
Расколачивать, расколотить, ся — розбива¬ 

ти, розбйти, ся 
Расколебать, ся — росколихати, розхитати, 

ся. — Расколебалось море—розхвилю¬ 
валося море 

Расколка — колення 
Расколь — 1) розчах (напр., дерева); 

2) роскбл 
Раскольгхагься, ся—росколихати, росколиса- 

ти, розгойдати, ся 
Раскольникь —- роскблець, роскбльник, 

ця, старовір, ка 
Раскольническій, раскодьничій — роскбль- 

ницький,старовірський 
Раскопка — роскбпування, рбскопи 
Раскоробить, ся — покбрчити, пожолобити, 

попачйти, ся 
Раскорчивать, раскорчить — розгинати, ро¬ 

зігнути 

Раскошеливаться, раскошс. ніться — роскри- 
вати, вивертати калйтку 

Раскрадьівать, раскрасть — роскрадати, 
розікрасти, покрасти, пороскрадати 

Раскраивать, раскроить— 1) краяти, кро¬ 
їти, покроїти, покраяти, пороскра- 
ювати; 2) розбивати, розбити (го¬ 
лову) 

Раскрапьівать, раскрапать— роскрапляти, 
накрапляти роскрапати, накрапати 

Раскрасавица — красуня 
Раскраска — кольору вання,.розмалювання 
РаскраснЬльїй — розчервонілий, розжеврі¬ 

лий , 
РаскраснЬться — ррзчервонітися, розжев¬ 

рітися, зашарітися 
Раскрашнвать, раскрасить, ся — розмальо¬ 

вувати, розмалювати, розфарбува¬ 
ти, порозмальовувати, порозфарбо¬ 
вувати, ся. — Раскрашенньїи — розма- 
льований, мальований, кольоровий, 
кольорований 

Раскрашиватель, ница—кольоровник, кольо- 
ровниця,розмальовник, розмальов- 
ниця 

Раскрнтиковать — огудити, обцирклювати, 
оцирклювати, роскритикувати 

Раскричаться — роскричатися, (кличучи 
кого) — розгукатися, (сильно) — роз¬ 
репетуватися, розлементуватися, 
розґвалтуватися, розгаласуватися, 
(з верещанням) — розверещатися, (з 
злістю), — розгрйматися, розгрімота- 
тися 

Раскровавить, ся — покрівавити, роз’юшй- 
ти, ся 

Раскрошивать, раскрошиться, ся — кришй- 
ти, роскришйти, ся 

Раскручивать, раскрутить, ся — роскручу- 
вати, роскрутйти, розсукувати, роз¬ 
сукати, ся 

Раскручиниться —- ростужйтися, в тугу 
вдатися, зажурйтися 

Раскрьівать, раскрьіть, ся — 1) роскривати, 
роскрйти, ся, (що затулене) — рос- 
тулювати, ростулйти, ся, (що зачи¬ 
нене) — росчиняти, росчинйти, ся, (що 
згорнуте) — розгортати, розгорнути, 
(що замкнуте) — розмирати, розімкну¬ 
ти, ся, (груди) —розхрістати, ся, (две¬ 
рі) — розчинйти, (книжку)—розгорну¬ 
ти, (очі)—росплющити, (рота)—роззя- 
вити, (кулак, руку) — розібгати; 
2) виявляти, виявити (що), виказу¬ 
вати, вйказати (на кого), видавати, 
вйдати (кого), викривати, викрити 

Раскудахтаться — роскудкудакатися, рос- 
кудакатися 

Раскумиться — роскуматися 
Раскупать, раскупить — роскупати, рос- 

купйти, пороскуповувати 
Раскупаніе — росКупбвування 
Раскуривать, раскурить — запалювати, за- 

палйти,закурйти, роскурйти 
Раскусьівать, раскусать, раскусить — рос- 

кусювати, розгризати, роскусити, 
розгризти, (горіх) — розлущити, роз¬ 
лускати 



Раскутьівать 400 Располагать 

Раскутьівать, раскутать — роскутувати, 
роскутати, пороскутувати 

Распадаемость — роспадальність 
Распадаться, рас дасться — роспадатися, 

розсипатися, розвалюватися, розсі¬ 
датися, роспасти.ся, розвалитися, 
розсипатися, розсістися 

Распаденіе — рбспад 
Распаивать, расиаять, ся — розлютовувати, 

розлютувати, ся 
Распаивать, распоить— роспбювати, рос- 

поїти, споювати, споїти 
Распайка — розлютбвування 
Распаковьівать, распаковать — роспакбву- 

вати, роспакувати 
Расііалзьіваться,расползтись— 1) росповза- 

тися, розлізатися, росповзтйся, 
розлізтися, поросповзатися, пороз¬ 
лізатися; 2) розлазитися, розлізтися 

Распалять, распалить, ся — роспалювати, 
роспалйти, ся, пороспалювати 

Раснаривать, распарить, ся — роспарювати, 
роспарити, відпарити, ся, порос- 
парювати 

Распарьшать, распороть, ся — роспбрювати, 
роспороти,ся, вйпороти 

Распахивать, распахать — розорювати, 
роз’орати (плугом), розралювати, 
розрадити (ралом), пороз’орювати 

Распахивать, распахнуть, ся — роскривати, 
роскрйти, ся, розстібнутися, роз¬ 
чахнути, ся, (на грудях) — розхріста- 
тися. — Р. дверь — розчинйти двері 

Распахиваніе — розюрювання 
Распашепка (дітська сорочечка, спереду 

розрізана) — роспанашка 
Распашка — бранка , 
Распашной /про одежу) — незастібнутий, 

розстібнений 
Распекапіе — роспарювання; нагана, кар¬ 

тання, роспікання 
Распекать, распечь, ся — вимовляти, кар¬ 

тати, вимовити; роспікати, роспек- 
тй, ся 

Распеленьївать, распеленать, ся — роспови- 
вати, росповйти, ся 

Распетлять — розв’язати петлю, розшморг¬ 
нути 

Распечатьівать, распечатать — роспечату- 
вати, роспечатати, пороспечату- 
вати 

Распещрять — мережати, цяцькувати 
Распивать, рл спінь. ся — 1) попивати, ви¬ 

пивати, вйпити; 2) роспиватися, рос- 
пйтися, пороспиватися 

Распивочно — на чаркй, чарками, на роз¬ 
дріб 

Распивочньїй — чарочний, чарковйй, дріб¬ 
ніш 

Распилепіе, -пиливаніе — роспйлювання 
Распиливать, раснилить, ся — роспйлювати, 

роспиляти, пороспйлювати, ся 
Распилка, распиловка — пйлянка, пиляння 
Распипать, распять, распнуть, ся — рос- 

пинати, крижувати,розіпнути, розі¬ 
п’ясти. — Расрятьш, распнутьій — 
рбсп’ятий, розіпнутий, крижбваний 

Распинаніе — роспинаїіня 

Распирать, распереть — роспирати, рос- 
перти 

Расписаніе — рбспис, рбсклад, таблйця 
Распнсаніе поЬздовь — порядок їздй, рбс¬ 

пис, рбсклад поїздів 
Расписка — її роспйсування, розмальову¬ 

вання; 2) рбсписка. — Платіжная рас¬ 
писка — квіт, квит, квіток, квиток, 
поквитування 

Расписочньїй — роспискбвий, квитовйй 
Раснисьівать, расписать — 1) роспйсу- 

вати, росписати, ся, пороспйсувати, 
ся; 2) розмальовувати, вимальову¬ 
вати, розмалювати 

Распихивать, распихать, распихнуть — рос- 
пйхувати, роспихати, розіпхн^ти, 
пороспихати 

Расплавка — топлення, ростбплення 
Расплавленное вещество — топленйна 
Расплавливать, расплавлять, расплавить, ся 

— топйти, ростбплювати, ростопйти 
Расплакаться — росплакатися, (тихенько, 

пхикаючи) — рослхйкатися, (хлипа¬ 
ючи) — розхлйпатися, (голосно) — 
розголосйтися, розревітися, (рюм¬ 
саючи) — розрюмсатися 

Распластьівать, распластать, ся — платати, 
карбувати, росплатати, ся. — Раснла- 
станньїй (про рибу) — платаний 

Расплата — росплата, виплат 
Расплачиваться, расплатиться — росплачу- 

ватися, росплатйтися, заплатйти, 
вйплатити, ся, поквитуватися 

Расплащивать, расплощить, ся—росплющу- 
вати, росплющити, ся; росплескати 

Расплевать, ся — росплювати, ся 
Расплескивать, расплескать, ся — розхлю¬ 

пувати, росплюскувати, розхлюпа¬ 
ти, росплюскати, ся, порозхлюпува¬ 
ти 

Расплетать, расплесть, -сти, ся — роспліта- 
ти, росплестй, пор.осплітати, ся 

Раснлодь — плід, росплід 
Распложать, расплодить, ся — плодйти, рос- 

плбжувати, росплодйти, розводити, 
розвестй, ся, намножити, поросплб- 
жувати 

Распложеніе — росплбдження, росплбження 
Раснльїваться, распльп ься — роспливатися, 

росплйстися, росплйнутися, порос- 
пливатися 

Распльївчивость (хем.) — плйнність, рос- 
плйва 

Распл ьівчивьій (хем.) — плйнний, росплйв- 
частий 

Расплясаться—ростанцюватися, розгопцю¬ 
ватися 

Расповіщать, распов’Ьспггь—росповіщати, 
росповістйти 

Распогодиться — розгодйнитися, вйпогоди- 
тисяг на годйні стати 

Распознавать,распознать — роспізнавати, 
роззнавати, роспізнати, розізнати, 
(один другого) — опізнатися, (на 
смак) — смакувати, розсмакувати 

Располагать, расположить, ся — 1) роскла- 
дати, роскласти, лаштувати, ула¬ 
штувати, (військо) — ушикувати. — 



Расположенньїй 401 Распускать 

Располагать своііми правами — своїм 
правом користуватись; 2) схиляти, 
прихиляти, схилити, прихилити 

Расположенньїй — прихильний (до кого), 
схильний (до чого). — Не располо- 
жень работать — не маю охоти до 
роботи. -— Располагаю завтра вь&хать 
— маю (або: думаю, або: маю на 
думці) завтра їхати. — Расположиться 
лагеремь — табором стати, отабори¬ 
тися. — Расположиться сь вещами, 
сь товарами — розташуватися 

Расползаться — росповзатися, розлазитися 
РасполнЬть — поповнішати, погладшати 
Расположеніе — 1) рбсклад, роспорядок, 

уклад; 2) охота, хіть; 3) прихиль¬ 
ність, прихйлля (до кого), ласка; 
схильність (до чого), пбхіп. — Распо¬ 
ложеніе духа —настрій.—Вь хорошемь 
расположеніи духа — в доброму на¬ 
строї 

Располосовьівать, располосовать — розди¬ 
рати, роздерти, розшматувати; роз¬ 
різати, розрізати (смугами) 

Распопа — розстрига 
Распорка— 1) рбспірка; 2) роспбрювання 
Раснорь — роспирання 
Распорядитель, ница — роспорядчик, ця, 

роспорядник, ця, орудар(ь) 
Распорядительность — роспорядливість 
Распорядительньїй — роспорядливий 
Распорядокь — роспорядок 
Распоряжать, распорядить, ся — рядити, по¬ 

рядкувати, орудувати, заправляти, 
роспорядйти, роспорядкувати, на¬ 
порядкувати, наорудувати 

Распоряженіе-—роспорядження, наказ, рос¬ 
порядок, орудування 

РаспотЬльїй — спітнілий 1 
РаспотЬть — запотіти, упріти 
Распояска — росперізування , 
Распоясаніе, распояска — росперізування 
Распоясьівать, распоясать, ся — роспер)зу- 

вати, росперезати, ся, поросперізу- 
вати, ся 

Расправа— 1) росправа; 2) зборня, роспра- 
ва 

Расправливать, расправить, ся — росправ- 
ляти, розглажувати, росправити, 
розгладити, ся, роспростати 

Распрапіиваніе — роспйтування, рбспитки 
Разспрашивать, разспросить, ся — питати, 

роспйтувати, перепйтувати, роспи- 
тати, ся, перепитати, (кількох) — 
пороспйтувати , 

Распредьленіе — росклад, роспо^іг; розра- 
хування; розміщення; поділення 

РаспредЬлять, распредІлнть — роскладати, 
роскласти, визначати, вйзначити, 
розділяти, розділйти, поділяти, 
поділйти, розраховувати, розраху¬ 
вати, розміщати, розмістйти. — Распре- 
делять налоги — роскладати податки. 
— Р. но категоріям!» — гуртувати, 
класифікувати 

Распробовать — роскуштувати, розсмаку¬ 
вати 

Распродавать, распродать — роспродавати, 

^ 5.218 

роспрбдувати, випродавати, рос- 
прбдати, вйпродати, спродати, вя, 
пороспродавати, пороспрбдувати, 
поспродувати, ся 

Распродажа — роспрбдаж, випрбдаж, спро- 
дання 

Распроклятьій — треклятий, стоклятий 
Распропадать, распропасть — роспропада- 

ти, пороспропадати 
Распростирать, распростереть, ся — простя¬ 

гати, простягтй, простягнути, ся, 
роспростирати, роспростбрювати, 
роспростерти, ся, роспростбрити, ся, 
розтягати, ростягнути, ся. — ВстрЬ- 
тиль меня сь расиростертьіми рука¬ 
ми — з велйкою радістю зустрів мене 
(з простягнутими до мене руками) 

Распространеніе — шйрення, роспростбрен- 
ня, (скрізь) — росповсюжування, рос- 
повсюднення, (чуток) — розголошен¬ 
ня 

Распространенность — пошйреність 
Распространитель, ница — ширйтель, роз- 

ширйтель, ка 
Распространять, распространить, ся — шйри- 

ти, роспростбрювати, розширити, ся, 
роспростбрити, пошйрити; рос- 
повсюжувати, росповсюдити, ся, 
(про сип) — роскйдатися, (про чут¬ 
ки) — розголошати, розголосйти, роз- 
славити 

Разспрось — роспйтування, рбспитки, вй- 
відка 

Распрощаться, распроститься — попроща¬ 
тися 

Распрудить — розгатйти, порозгачувати 
Распрьігаться — росплйгатися, розскакати¬ 

ся, розстрибатися, (про кількох) — 
поросплигуватися 

Распрьіскивать, расприскать — розбрйз(ь)- 
кувати, розбриз(ь)кати 

Распря — суперека, суперечка, звада, сва- 
„ Ра . 
Распряганіе — роспрягання, випрягання 
Распрягать, распречь — роспрягати, випря¬ 

гати, роспрягтй, вйпрягти, порос- 
прягати 

Распрямленіе — випростбвування 
Распрямливать, распрямлять, распрямить, 

ся — росправляти, роспрямляти, роз¬ 
гинати, росправити, роспрямити, 
розігнути, ся 

Распугивать, распугать, раснугнуть — поло¬ 
хати, лякати, росполбхати, розля¬ 
кати, роспудити 

Распудривать, распудрить — пудрити, в:ї- 
пудрити 

Распукиваться — роспукуватися, роспука- 
тися, (про кількох) — пороспукува- 
тися 

Распусканіе — роспускання 
Распускать, распустить, ся — 1) роспускати, 

роспустйти, розводити, розвестй, 
ся; 2) розгортати, розгорнути, ся. — 
Распуститься (морально) — у пусто¬ 
ту, вдатися, зледащіти, розледа¬ 
щіти, в ледащо пустйтися, розбе¬ 
ститися, роспустйтися 



Распустка 402 Растормошить 

Распустка — тічка 
Распутица — ростань, бездоріжжа, сльота, 

рбсквась , 
Распутіе — роспуття, роздоріжжа, роз¬ 

стань, розвилки, перепуття, роз- 
хрестя, перехрестя 

Распутннчать,распутствовать — бахурува- 
ти, курвитися і д. Развратничать 

Распутньш — роспусний, непорядний 
Распутство — роспутство, непоряд 
Распутьівать, распутать, ся — роспутувати, 

росплутувати, роспутати, росплу- 
тати,ся 

Распуханіе — пухнення, роспухання 
Распухать, распухиуть — роспухати, рос- 

пухнути, здутися 
Распухльїи — роспухлий, опухлий 
Распучивать, распучить, ся — роздимати, 

роздувати, роспирати, роздути, рос- 
перти 

Распушагь, распуіиить, ся — робити пухна¬ 
тим, пухким, покривати пухом 

Распушить — вилаяти, розлаяти 
Распущенность — роспуста, забуялість 
Распушенньїн — роспущениц, забуялий 
Распьілаться — росполум’янітися 
Распьіхаться — засапатися, розхекатися 
РасиЬвать — вис(ь)півувати 
РаспЬть — прос(ь)півати 
РаспЬться — розс(ь)піватися 
РаснЬтушиться — роскокошитися 
Распялїівать, распялить, ся — роспинати, 

ростягувати, розіп’ясти, ростягтй, 
ся 

Распятіе — 1) роспинання; 2) росп’ятіє, 
росп’яття 

Растаивать, растаять — ростоплюватись, 
ростопйтись 

Расталкивать, растолкать — роспихати, роз¬ 
штовхувати, розіпхати, розіпхн^ти, 
розштовхати, пороспйхувати, по¬ 
розштовхувати 

Растапливать, растопнть, ся — ростбплюва- 
ти, роспалювати, ростопйти, рос- 
палити, ся 

Растаптьівать, растоптать — ростбптувати, 
ростоптати, (глину то-що) — місйти, 
грузйти, розмісйти, розгрузйти 

Растаскивать, растаскать, растащить — рос- 
тягати, розволікати, ростягтй, роз- 
волоктй, поростягати 

Растаявать, растаять — танути, роставати, 
топйтися, ростоплятися, ростанути, 
потанути, ростати, ростопйтися 

Растворсніе — розчйнення, роспущення 
Растворимость — розчйнність 
Растворимьій — розчйнний, роспустнйй 
Растворитель — розчйнник 
Растворньїй, растворчатьій — розчйнливий 
Расіворд — розчин, (мучнйй) — розчина, за¬ 

міс, (меду) — сита, (вапна з піском) — 
чам^р 

Растворяиіе — розчиняння 
Растворять, растворить, ся — 1) розчиняти, 

озчинйти, ся; 2) роспускати, роз- 
авляти, розводити, роспустйти, 

розбавити, розвестй, ся. — Растворять 
металльї) — ростопляти, ростопйти 

Растекаться, растечься — ростікатися, 
розливатися, ростектйся, розлйтися, 
поростікатися, порозливатися 

Растеніе, здр. растеньице — рослйна, ро- 
стйна, рослй(тй)нка, (трав’яна) — 
зело, билйна 

Растеребливать, растеребить — таргати, 
торгати, шарпати, смйкати, сіпати, 
розшарпати, потаргати 

Растерзаніе — розшарпання, роздертя 
Растерзьівать, растерзать — роздирати, 

роздерти, розшматувати 
Растеривать, растерять, ся — 1) розгублю¬ 

вати, переколювати, розгубйти, ся, 
погубйти, порозгублювати, поза¬ 
гублювати, поперегублювати. — Рас- 
теряться — змішатися, отетеріти. — 
Растерянньїй — розгублений; зміша¬ 
ний 

Растеряха — розгуба 
Растечь — напухнути, набрякнути 
Расти—ростй. виростати; вйшчати. — Расти 

роскошно—буяти. — Растущій бьістро 
— ростючий, ростовйтии, гінкйй. — 
Расти вь стебел ь, вь стрілку — стеблй- 
тися, ітй в стовбур, стріляти 

Растираиіе — ростирання 
Растиратель — ростирач 
Растирать, растереть, ся — ростирати, рос- 

терти,ся 
Растискивать, растиснуть — рострскувати, 

ростйснути, (зуби) — розціпити 
Растительность — рослйнність, ростйн- 

ність 
Растнтельньїй — рослйнний, ростйнний 
Растить, вьірастить — ростйти, вйростити, 

зростити, вйкохати 
Растлитель, -ница — ростлйтель, ка, насйль- 

ник, -ниця , 
РастлЬніе — ростління, насил, зґвалту¬ 

вання 
РастлЬвать, растлить — ростлівати, рос- 

тлйти, гвалтувати, згвалтувати 
Растокь — рукав, ростока, віднога (річки) 
Растолковаше — вияснення, витлумачення 
Растолковать, растолковать — товкувати, 

товмачити, ростовмачити,вйтовку- 
вати, вйтовмачити 

Растолочь, ся — ростовктй, ся 
Растолстільїй — гладкйй, роспасяний 
РастолстЬть — погладшати, роспастися 
Растолка — ростбплювання, роспалювання, 

підпалювання; роспал, підпал , 
Растоньїривать, расюньїрить — розчепіру- 

вати, розчепірити, розставляти, роз¬ 
ставити, роскарячувати, -чити (про 
ноги) 

Растопьіря — 1) роскаряка; 2) нечоса, пат¬ 
лань, патлач 

Расторгать, расторгнуть — зривати, розри¬ 
вати, зірвати, розірвати, роз’єд¬ 
нати 

Расторговьіваться — росторговуватись 
Расторженіе — зірвання, розірвання, роз’¬ 

єднання. — Р. брана — розбрання, 
розвід 

Растормозить — розгальмувати 
Растормошить — розворушйти, ростер- 



Расторопность 403 Расхорохориться 

мосати 
Расторопность — моторність, жвавість 
Расторопньїй, ая — моторний, жвавий, хист¬ 

кий; поворбтниця , 
Расточеніе — марнування; розгін, роспорб- 

шення 
Расточитель, -ница — марнотрат, марнр- 

тратник, -ниця, тринькало, переві- 
день і д. Моть 

Расточительность — марнотратство 
Расточительньїй — марнотратний, рострат- 

ний 
Растра (муз.) — раштра 
Растравленіе — роз’ятрення, розвереджен- 

ня 
Растравливать, растравлять, растравить — 

розвережувати, роз’ятрювати, роз- 
ражати, розвередити, роз’ятрити, 
розразйти 

Растранжирить — проциндрити, рострйнь- 
кати 

Растрата — рострата 
Растрачивать, растратить — рострачувати, 

ростратити 
Растребуиіить — ростельбушйти 
Растревоживать, рас гревожить, ся — турбу¬ 

вати, ростурбувати 
Растрезвонить — роздзвонйти, розголосйти, 

роздзвонювати 
Растрепа — патлач, патлань 
Растрепливать, растрепьівать, растрепать, 

растрепать — 1) ростріпувати, рострі- 
пати; тіпати, потіпати; 2) куйовдити, 
роскуйбвджувати, кошлати, кудов¬ 
чити, роскуйбвдити, роскбшлати, 
роскудбвчити, роспатлати. — Растре- 
паньїй —роскошланий і д. Растрепа. 
— Растрепанньїе волосьі — патлі, 
роскудбвчене волосся 

Растрескиваться, рас(трескаться, растре- 
снуться — ростріскуватися, репатися, 
щілитися, ростріскатися, луснути, 
розрепатися. — Растреснутьні—трісну¬ 
тий, розрепаний 

Растропівать, растрогать, ся — 1) розвору¬ 
шувати, розворушйти; 2) вражати, 
вразйти, жалю завдавати, завдати; 
дражнйти, роздражнйти (бджіл) 

Растрогь, рос. Теисгіит СЬатаебгуя Ь. — са- 
мосйл, чебрець лісовйй, польові ва- 
сйльки, польовий маточник 

Раструска — рбструс 
Раструшнвать, раструсить, ся— ростру шу- 

вати, рострусйти, ся 
Растрясать, растрясти, сь — рострясати, 

рострястй, ся 
Растушевьівать, растушевать — тушувати, 

ростушувати, тінйти, ростінйти 
(тушем) 

Растьїкать, расткать — розіткати 
Растьїкивать, растьїкать — ростикати, роз- 

стромляти, ростйкати, розстромй- 
ти, поростикати 

Растявкаться — роздзявкатися 
Растягиваніе — ростягування, ростягання 
Растягивать, растянуть — ростягувати, рос- 

тягати, ростягтй, ростягнути; на¬ 
пинати, роспинати, напнути, ро¬ 

зіпнути. — Растянуться на чемь — 
простягтйся, росплататися 

Растяженіе — ростягнення, ростяглість, 
рбстяг 

Растяжка — ростягання 
Растяжимьій — ростяжнйй, ростягливий 
Растяжимость — ростяжність, ростягли- 

вість , 
Растянутость — розволіклість; ростягли- 

вість ' ' 

Растянутьій—^озволіклий; розлізлий; рос- 
тягливии 

Расфилософствоваться — розмудруватися, 
розфілосбфствуватися 

Расфрантиться — вйрядитися, причепурй- 
тися 

Расфуфьіриться — роспиндючитися, набун¬ 
дючитися 

Расхаживать — похожати 
Расхапьівать, расхапать — розхбплювати, 

розхапати, похапати, порозхоплю- 
вати 

Расхарчивать, расхарчить, ся — вихарчува¬ 
ти, вйхарчувати, вйхарчити,ся 

Расхваливать, расхвалить, ся — розхвалю¬ 
вати, вихваляти, розхвалйти, ся 

Расхвастьіваться, расхвастаться — розчва- 
нюватися, розчванитися, вихваля¬ 
тися 

Расхватьівать, расхватать — розхбплювати, 
розхопйти, розхапати 

Расхвораться — рознедужатися, рознемог- 
тйся ' 

Расхититель, -ница — грабіжник, -ниця 
Расхищать, расхитить — роскрадати, розі¬ 

красти 
Расхищеніе — роскрадання, рбскрад 
Расхлебьівать, расхлебать—розхлебтувати, 

розхлебтати; вихлебтувати, вихлеб¬ 
тати, висьорбувати, вйсьорбати 

Расхлестьівать, расхлестать — розхльосту¬ 
вати, розхльостати 

Расхлопьівать — розбивати ляскаючи, грю¬ 
каючи, грймати 

Расхлябьіваться, расхлябаться — розхйту- 
ватися, розхитатися, порозхйтува- 
тися 

Расхньїкаться — роспхйкатися 
Расходиться, разоитнсь— 1) розходитися, 

розіхбдитися, розійтися, розман- 
друватися, порозходитися; 2) роз¬ 
минатися, розминутися 

Расходникь, рос. Абопіз уегпаїія Ь. — го- 
рйц(ь)віт 

Расходньїи — розхідний, видатковий 
Расходовать, израсходовать — тратити, 

витрачати, вйтратити,видавати, вй- 
дати; видаткувати 

Расходованіе — витрачання, видаткування 
Расходчикь — видавнйк, платник 
Расходь — розхід, видаток, кошт, трата 
Расходящійся — розхіднйй, розхйльчастий 
Расхожій — розхожий 
Расхожденіе — розходження 
Расхолаживать, расхолодить, ся — охолбжу- 

вати, охолодйти, ся і д. Охлаждать 
Расхорохориться — нахорббритися, рос- 

прйндитися 

26* 
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РасхотЬться — відхотітися 
Расхохотаться — розреготатися , 
Расхрабриться — розхрабруватися, обс(ь)мі- 

литися 
Расцарапьівать, расцарапать, ся — роздря¬ 

пувати, роздряпати, ся 
РасцвЬтать, расцвЬсть — розц(ь)вітати, про¬ 

квітати, розц(ь)вістйл проквітнути, 
росквітчатись,, росквітнутись 

РасцвЬльїй — росквітлий 
РасцвЬть — росквіт, розц(ь)віт 
РасцвЬчивать, расцвЬтить — кольорувати, 

розмальовувати, розмалювати, бар¬ 
вити, розбарвйти 

РасцвЬченіе — кольорування, розмалю¬ 
вання 

РасцЬловать, ся — обцілувати, ся, вйцілу- 
вати 

РасцЬнивать, расцЬшіть — цінувати, розці- 
нувати, порозцінбвувати 

РасцЬнка — цінування , 
РасцЬпленіе — відчіплювання, розчіплю¬ 

вання; відчеплення, розчеплення 
РасцЬплять, расцЬпить, ся — розчіпляти, 

розчепити, ся, порозчіплювати 
Расчерньївать, расчернать— 1) вичерпува¬ 

ти, вйчерпати, повичерпувати; 2) рос- 
плутувати, ро.сплутати 

Расческа — 1) розчісування; 2) гребінець, 
гребінчик 

Расчесь — проділ, д. Проборь ■ 

Расчесьівать, расчесать, ся— |) розчісува¬ 
ти, розчесати, порозчісувати, ся; 
2) розчухувати, розчухати, пороз¬ 
чухувати 

Расчеть — рахунок, порахунок; покві(и)ту- 
вання, роскві(и)тання. — Взять, при- 
нять вь расчеть — взяти на увагу, 
мати на увазі. — Обмануться вь рас- 
четЬ — омилйтися, помилйтися в ра¬ 
хунку 

Расчетливость — ощадність, оглядність 
Расчетливьій — ощадний, ог/іядний 
Расчиликаться — розц(ь)вірінькатися 
Расчисленіе — розчйслення, обчйслення, 

розрахування, обрахування 
Расчисливать, расчислять, расчислить — 

розчисляти, розчйслювати, обчи¬ 
сляти, рахувати, лічйти, розрахо¬ 
вувати, розлічувати, вилічувати, 
розчйс^ити, розрахувати, розлічити, 
порозлічувати 

Расчитаться — зачитатися 
Расчитьівать — д. Расчисливать 
Расчихаться — розічхатися 
Расчищать, расчистить — розчищати, роз- 

чйстити 
Расшалиться — роспустуватися, розжиру¬ 

ватися 
Расшатьівать, расшатать, ся — розхйтува- 

ти, розхитати, ся 
Расшвьірять — роскйдати, пороскидати 
Расшсвсливать, расшсвслить, ся — розвору¬ 

шувати, розворушйти, розрухати, 
ся, порозворушувати 

Расшибать, расшибить, ся — розбивати, 
розбити, забити, ся 

Расшивать, расшить, ся — 1) розшивати, 

розшити, ся; 2) вишивати, мережати, 
гаптувати 

Раширеніе — розшйрення; ростяг, розсяг 
Расширитель, ница — розширйтель, ка 
Расширяемость — розширяльність 
Расширяемьій — розширяльний, розшйрли- 

вий, ростягливии 
Расширять, расширить, ся — розширяти, 

широчйти, поширяти, роспросторю- 
вати, розшйрити, ся, пошйрити, 
шйршати, пошйршати, порозширя¬ 
ти, ся ( 

РасшумЬться — розгомонітися, розгаласу¬ 
ватися, розгукатися 

Расшутиться — розжартуватися 
Расщебетаться — розщебетатися 
Расщедриться — розщедритися, роздобри¬ 

тися 
Расщеливарься, расщеляться, расщелиться 

— тріскатися, потріскатися, розхо¬ 
дитися, розійтйся; щелйтись, роз- 
щелйтись , 

Расщелина — щілина, шпара, росколина, 
роспалина, роззявина 

Расщень — роскіп (р. роскепу), розщіп 
Расщепистьій — розщепистии 
Расщепьівать, расщепать, расщепить — рос- 

колювати, росколоти, розщепувати, 
розщепйти, розчалити 

Расщипьівать, расщипать — розскубувати, 
розскубтй 

Ратай (церк.-сл.) — ратай, вояк 
Ратникь — вояк, затяжець 
Ратньїй — військовйй. — Ратное поле — 

боїще, бойовище 
Ратоборець — войовнйк 
Ратоборець — войовнйчий 
Ратоборство — побій, бій, боротьба, баталія 
Ратоборствовать — воювати, бйтися 
Ратовать — стояти за що 
Ратовище — ратище 
Ратуша — ратуша (міська управа по мі¬ 

стечках) , 
Рать — 1) війна; 2) військо 
Рафинадь — очищений цукор, сахар, ра¬ 

фінад 
Рафинировать — очищати (сахар то-що) 
Рацея — рація 
Раціоналистнческій — раціоналістйчний 
Раціоналисть — раціоналйста, раціона¬ 

ліст 
Раціонь — пайка (корму для коня) 
Рачекь — рачок 
Раченіе — дбання, пильнування 
Рачитель, ница — старатель, ка, дбач, ха 
Рачительность — дбалість, пйльність, ста- 

раність 
Рачительньїй — дбалий,унадливий,пйль- 

ний і д. Прилежньїи 
Рашпиль — рашпіль 
Ращеніе — вирощування 
Рваніе — рвання, драння 
Рвануть, ся — шарпнути, смикнути; скуб¬ 

нути, скубонути, сіпнути, ся 
Рвать, ся — і) разорвать, ся — рвати, ся, 

дерти, ся, драти, ся, шматувати, 
розірвати, ся, роздерти, ся, роз¬ 
шарпати, розшматувати, роспана- 
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хати. — Рваїшьій —драний. — Рвакное 
платье — дрантя, дранка. — Рвущійся 
легко — рвачкйй; 2) ввірвать, ся — 
видирати, вйрвати, видерти, ся; 
3) сорвать, ввірвать — блювати, ри¬ 
гати, вйблювати, вйригати. — Его 
рветь — він блює; 4) нарвать — на¬ 
ривати, нарвати; 5) сорвать — зри¬ 
вати, (льон, коноплі) — брати, на¬ 
брати, (грибів) — збирати, назбира¬ 
ти; 6) пориватися, змагатися (до 
чого) 

Рвеніе — дбання, дбалість, щйрість, гор- 
лйвість 

Рвота — блювання, блювота, ригачка, 
рйглі 

Рвотина — блювотина 
Рвотііьій — блювнйй 
Рвотное — блювне 
Рдесть, рос. РаІашо§еЮп Ь. — кушйр, ку- 

Рдьть, ся — червоніти, шаріти, ся 
Реакція — реакція 
Реакціонері — реакціонер 
Ребенокь, ребеночекь— дитйнка, дитинча, 

дитинятко, (вирізане з утроби ма¬ 
тері) —вйпороток.—Груднои ребенокь 
— цицькова дитйна, немовлятко. — 
Избалованньїй ребенокь — блазнятко 
і д. Баловень 

Реберньїіі — ребровий. — Реберная часть 
мяса — поребрина 

Ребристий —ребруватий 
Ребро, здр. ребрьішко — 1) ребро, (здр.) — 

еберце; 2) край, бік, руб, пруг. — Ре- 
ромь — руба 

Ребровий — що ставиться, кладеться руба 
Ребусі — загадка 
Ребята — 1) дітки, дитинята, малеча; 

2) ^лопці. — Пойдемь, ребята — 
ходім, хлопці! (Як до малих, так і до 
людей дорослих) 

Рябятишки-ДІТКИ 
Ребяческій — дитячий, дитйнячий, блазен¬ 

ський 
Ребячество — дитйнство, блазенство. — 

Внасть вь ребячество — здитйнитися 
Ребячиться — блазнйтися 
Рсвенньїй — ревіньовий 
Ревентухь — полотно товсте 
Ревень, рос. ЯЬецт Б — ревінь 
Ревижскій — реві(й)зькі^й 
Ревизія— 1) перепис, рев^й)зія; 2) оглядини 
Ревизіонньїй — реві(и)зіиний 
Ревнзовать — реві(и)зувати, повіряти, пере¬ 

віряти 
Ревизорь — ревізор, ревизор 
Ревматизмі — ломота, ломець, костолбм, 

гостець, ревматйзм 
Ревматическій — ломотний, ревматйчний 
Ревнивець — ревнйвець 
Ревнивий — ревнйвий 
Ревнивості — заздрість, ревнйвість 
Ревнитель, ница — заступник, ця, оборо¬ 

нець 
Ревновать— 1) поревцовать — дбати, кло¬ 

потати, ся, подбати, поклопотати, ся; 
2) наслідувати (кому що), ітй за 

ким, переймати (від кого); 3) при- 
ревновать — ревнувати, рівняти, при¬ 
кладати, тулйти, прирівняти, при¬ 
класти, притулйти (кого до кого) 

Ревностньїй, но — ревний, но, запопадли¬ 
вий, во,унадливий, чіпкйй 

Ревності — 1) ревність, щйрість, горлй- 
вість; 2) ревнощі, ревнцця, заздрість 

Революціоііньїи — революційний 
Революція — революція 
Ревуні, ревунья.— рева, рюма, рюмса 
Реві — рев, ревіння, рерище 
Ревіть, заревіть — ревіти, ревтй, заревтй 
Регалій — клейноди , 
Регель — підпора, підпірка 
Регенті — регент, реєнт 
Регентскій — регентський 
Регентство — регентство 
Регламенті — регламент 
Регулировать — управильняти, регулю¬ 

вати ( 
Регули, Грі. (мед.) — місячка, пола, часй 
Регулярно — регулярно, правильно 
Регулярний — 1) постійний, сталий, регу¬ 

лярний; 2) реєстровий, лейстровии, 
хорунговии 

Редакторі — редактор 
Редактировать — редактувати 
Редакторскій — редакторський 
Редакція — редакція 
Редуті — радут, шанець 
Реєстрі — реєстр, леестр 
Резеда, рос. Ке5е<3а Б. — резеда, К. обогаїа 

Б. — малиновий ц(ь)віт, К. Биіеоіа Б. 
— хаврашок 

Резедовий — резедовий 
Резервний — резервовий 1 
Резерві — запас, запасне військо 
Резервуарі — водозбір, сажавка 
Резиденція — резиденція 
Резина — гума 
Резинньїй — гумовий 
Резолюція — портанова, вррок, резолюція 
Резонансі — відголос, відгук, резонанс 

і д. Отголосокі 
Резонаторі — голоснйк, резонатор 
Резонерствовать — просторікувати, стару¬ 

вати 
Резонері — старун (любить старувати, по¬ 

учати) 
Резоні — рація 
Резонний, но — розсудливий, во, резон¬ 

ний, о 
Результаті — здобуток, наслідок, резуль¬ 

тат 
Рей (морськ.) — рея, друк щогловий 
Рейді (морськ.) —■ приступ 
Рейка — лата (що прибивають на крок¬ 

вах) 
Рекогносцировка — чати, розвіди ( 
Рекогносцировать — чатувати, розвідувати 
Рекомендація — рекомендація , 
Рекомендательньїй — рекомендаційний 
Рекомендовать — рекомендувати; раяти, 

радити 
Рекрутскій — некрутський, новобранський. — 

Р. наборі — набір, бранка. — Р. по¬ 
винності — некрутчина, некрутство 
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Рекруті — некрут, рекрут, новобранець 
Рекрутированіе— набирання, набір, бран¬ 

ка, (принадами) — вербування, вер- 
бунок 

Рекрутировать — набирати, брати некру- 
■ тів, (вербуванням) — вербувати 

Рели — д. Качель 
Религіозность — релігійність, побожність 
Релнгіознрій—релігійний, побожний, бо¬ 

гомільний ( 
Религія — віра, релігія 
Рельєфі — горорізьба 
Рельєфний — опуклий 
Рельса — рейка, шина (гал.) 
Ремені, (здр.) ремешокь, (ми.) ремци — ре¬ 

мінь, (здр.) — реміцець, ремін(ь)чик, 
(мн.) — ремні, реміння, (не виробле¬ 
ний) — сириця, сировйця, (в маши¬ 
нах) — пас, пасок, (замісць ланцюга) 
— ретязь, ретязок, (у шевців) — по¬ 
тяг, (коло сідла, постолів) — тороки, 
(ца котрому висить стремено) — 
пюлище, (у обув’я) — обори, поволо¬ 
ка, (коло ціра) — ув’язь 

Ременньїй — ремінний 
Ременьщикь — рймарь, лймарь, ременарь 
Ремесленникі, на — реміснйк, ця, рукомес- 

ник, ця 
Ремесленничать — ремісникувати, реме- 

ствувати 
Ремесленньїй — реміснйй, рукомесний 
Ремесло — ремесло, ремество, рукомесло, 

рукомество 
Ремеслениичество — реміснйцтво 
Ремесленничій — реміснйчий, реміснйцький 
Ремонтировать — новйти, поновляти, лаго¬ 

дити, поправляти, ремонтувати 
Ремонтированіе — ремонтування, лаго¬ 

дження 
Ремонті — поправа, понова, направа, ре¬ 

монт 
Ренсковой — вйнний. — Р. погребі — вйн- 

ний склеп, вйнниця 
Ренское — ренське(вино) 
Ренегаті (від народности) — перевертень, 

перекйнчик, ренегат, (од україн¬ 
ської народности до польської) — не- 
дбляшок, (до турецької) — потурнак, 
(до московської) — московський не- 
долбмок, (від віри) — недовірок 

Рента — рента, рата, чинш 
Репеекі — 1) д. Реней; 2) коліщатко з зуб¬ 

цями (в острогй) 
Реней— 1) д. Ренеиникь; 2) реп’ях (насіння) 
Репейникь, репсйнишникі, рос. Ьарра Тоигп 

— лопух, Ь. таіог Сагіп — дідівнйк, 
реп’ях, реп’яхй 

Репейчатьій — реп’яхуватий, шерсткйй 
Репутація — слава, репутація 
Репяшки, репяшникь, рос. А§гішопіа сира- 

Юпа Ь. — гладйшник, парйло, пар- 
нйк, реп’яшкй польові, кожушка 

Рескрипті — рескрйпт 
Республика — республіка, річ посполйта, 

річ посполюдна 
Республиканскій — республіканський, по- 

сполюдний 
Ресторація — ресторація 

Ретиво — горлйво, порйвчо 
Ретнвое — серце 
Ретивость — горлйвість, порйвчість 
Ретивьін — горлйвий, порйвчий, беркйй, 

вороткйи, загарливий, вогняний, 
(про коця) — баскйй 

Ретирада — відступ (війська), уступ 
Ретироваться, отретироватьея — відступати, 

відступйти, ся 
Ретрашементь — вал, о.кіп, шанець 
Рефлексі — рефлекс, відрух 
Рефлекторі (опт.) — рефлектор 
Рехнутіся — глузду відбйтися, з глузду 

зсунутися 
Реченіе — речення, вйраз 
Речитативі — росказка, с(ь)півомовка 
Рецидиві — рецидйв, поворот 
Ржа — 1) ржа, іржа; 2) зона, сажка, снідь 
Ржавистьіи — іржавий. — Р. вода — рудяна 

вода. — Р. болото — іржавець 
Ржавчина — ржа, узжа 
Ржавий — іржавий 
Ржавіть — ржавіти, іржавіти , 
Ржанеці, рос. РЬІеит ргаїепзе Ь. — пирій, 

ржанець 
Ржаніе — іржання 
Ржаной — жйтний. — Р. хлібі — жйтний 

хліб? житняк 
Ржать — іржати 
Рига — клуня, стодола, (місце в клуні, де 

складають немолочені снопй) — за¬ 
сторонок 

Риза — 1) рйза; 2) шата 
Ризки — крйжмо 
Ризница — рйзниця, титарня 
Ризничій — клірчарь 
Рикошеті — відскок. — Рикошетомі — 

відскоком, навкопйть 
Ринуть, ся-Д. РІЯТЬ, ся 
Рискь — непевність, риск 
Рисковать, рискнуть — рискувати, пуска¬ 

тись, робйти,ітй, пустйтися, зро- 
бйти, пітй на удачу, на щастя, на¬ 
вмання, важити чим, відважитися 

Рисовальньїй — рисунковий, малярний 
Рисовальщикі, ца — рисовник, ця, розма- 

льовувач, ка 
Рисованіе — писання (напр., пйсанок), ма¬ 

лювання 
Рисовать, нарисовать, ся — писати, малю¬ 

вати, написати, намалювати, ся, 
(погано) — маглювати, ляпати, наля¬ 
пати. — Рисованньїй — пйсаний, ма¬ 
льований 

Рисоваться — статувати, ся, хизуватися 
Рисовка — статування, хизування 
Рисовий — рйжовий, з рйжу 
Ристаніе — гарцювання 
Ристалище — біговисько, гони 
Рисунокь — малюнок 
Рись — риж 
Ритурнель — прйгравка 
Ритмі — розмір, ритм 
Ритмическій — ритмйчний ( 
Рифі — скеля підводна, кряж каміння під 

водою 
Риема — рима, лад. — Вь риему — до прй- 

кладу, прйкладно 





РозговЬнье 408 Рубаха 

лотуха, жовтобрюх 
Розговінье — розговіни 
Роздьіхь — одпочйнок, спочинок 
Розетка — розета 
РозмариновьіГі — розмайрановий 
Розмаринь, рос. К.о$тагіпи$ оГПсіпаїіз Ь. — 

розмаиран, розмарія. — Р. дикій, Ье- 
бит Раїцзіге І. — оагнюк, болотник, 
головолім 

Розпить, ся — різними, ся 
РОЗІІИЧНЬІІ) - роздрібний ' 

Розно — різцо, нарізно, осібно, окремо 
Розньїй — різрий, неоднаковий, осібний 
Рознь — 1) різниця, різнація; 2) розбрат, 

свари 
Розовидньїй — рожеватий 
Розовьій — рожевий, рожаний 
Розсьіпь — розсйпини. — Золотоносная 

розсьшь — золотий пісок 
Розьігрьішь — ррзигри 
Розьіскной — слідчий , 
Розьіскь — розвідка, слідство 
Рой — рій, 1-й первак, 2-й другак, 3-й тре¬ 

тяк 
Ройньїй — ройовий 
Роистий — роїстий 
Роиться — роїтися 
Рокамболь, рос. АІІіиш 5сЬоепорга$иш Ь. 

— триоулька 
Роковой — судьбовйй, суджений, призна¬ 

чений (долею); нещаснрй, згубний 
Рокотать — гуркати, гуркотіти 
Рокоть — гуркіт 
Рокь — доля, судьба, призначення, перед¬ 

суд. — Такь судиль рокь — так судй- 
лось, така доля, так на роду на- 
пйсано 

Роль — рбля 
Романисть — романйста 
Ромь — рум 
Ремантическій — романйчний 
Романсь — романс 
Романтизмь — романтйзм 
Романтическій — романтйчний 
Ромашка, рос. Маїгісагіа СЬатотіїїа Ь. — 

ромен, романець. — Р. дикая — М. 
іпобога 2. — роман, ромен. — Р. 
римская, білая, лекарственная — 
ромен, рум’янок 

Ромашковий — роменовий, рум’янковий 
Рондикь —ронд, ронда 
Ронжа, пт. Согуц5 §1апс1агіи5 — соя, сойка 
Ронять, уронить — упускати, випускати, 

упустити, вйпустити; губйти, загу- 
ойти; ронйти, уронйти 

Рополка, рос. СисигЬііа оуіГега. Ь. — роповка, 
ханька, хорохонька, тарапунька 

Ропоть — нарікання, ремство 
Роптать, возроптать — нарікати, ремству¬ 

вати, заремствувати 
Ронотньїй — нарікаючий 
Роса—роса. — Р. медвяная — падь (на коло¬ 

сі). — Обільно росою — рбсно, росяно. 
— ДеНІ* безь росьі — суходень 

Росинка — ріска, рісочка, росйнка 
Росистий — росяний , 
Росить, оросить, ся — росйти, ся, росіти, 

зросйти,ся 

Росказни — баляси, баляндраси 
Роскошество — роскошування 
Роскошествовать — розкошувати 
Роскошникь, ца — ррскішник, ця 
Роскошность — роскіщність, пишнота 
Роскошньїй, но — роскішний, но; пйшний 
Роскошь — роскіш, роскоші; повнява 
Рослий — рослий, рослявий, (про рослини) 

— буйнйй, пнкйй 
Росникь — д. Росянка 
Росница, рос. АІсЬетіїїа уи1§агі$ Ь. — прй- 

воротень 
Росной ладонь — смйрна 
Росньїй — росовйй 
Роспись — спйсок, спис, реєстр 
Роспуски — бендюги 
Роспускь — роспуск 
Россомаха, Михіеіа §и1о — росомак, росо¬ 

мах, росомаха 
Россомашечій, россомашій — росомаховий 
Ростбифь — ростбіф (печеня волова) 
Ростверкь — підвалина (під фундамент) 
Ростить, виростить, ся — )) ростйти, кіль- 

чити, вйроститр; кільчити, ся, па¬ 
роститися, покільчити, ся, поклю- 
читися, попаростйти, ся; 2) терти¬ 
ся (про риби) 

Ростовщикь, ца — лихв’яр, ка, позичайло 
Ростовщичество — лихварство 
Ростовщическій, ростовщичій — лихвар¬ 

ський 
Ростокь — пагін, пагонець (р. пагінця), па- Росток, колець (р. кільця), прррість.- 

остки пускать, пустинь — кільчити- 
ся, пароститися, "покільчитися, по- 
паростйтися 

Рость — 1) ріст, зріст,, розріст, вйріст.,— 
Ростомь — на зріст; 2) ріст, приріст, 
верхй і д. Проценть 

Росхмель — підпйток 
Росянка, рос. Ого^ега 1.. — росйчка, О. го- 

ІипаіГоІіа Ь. — росянка, божа роса 
Рота — рота, сотня 
Ротастьш — ротатий 
Ротикь, ротишко — ротик, роток, вустоньки 
Ротньїй — ротній 
Ротовий, ртовьій — ротовий 
Ротозіц, ка — роззява, роззявляка, соло¬ 

пій, гава 
РотозЬить, ротозійничать — гави ловити, 

гавити,гавронити 
Роть—рот, уста, (здр.) — роток, ротеня, -тко, 

Устоньки, (поб.) — ротище, (зне¬ 
важливо) — пелька, пйрок 

Рохля — макуха, мнйха, лемішка, маруда 
Роща — гай, гайрк, гайочок, лісок 
Роялисть — рояліст , 
Ртутить — живим сріблом наводитр 
Ртутний — з живого срібла, живосрібний. 

— Р. мазь — політань 
Ртуть, Нусігаг^угит, грегсигіи$, аг^епіит 

уіуцш — живе срібло 
Рубака — рубака, рубач 
Рубанокь,рубань — гембель 
Рубаха, рубашка, (здр.) рубашечка, руба- 

шеика — сорочка, (здр.) — сорочина, 
сорочечка, (дітська) — льоля, (ціль¬ 
на) — додільна, (верхня частина жі- 





Рукотворний 410 Рьінокь 

Рукотворний — рукотворний 
Рукоятка, рукоять — руків'я, ручка, держак, 

(батога) — пужально, (грабель) — тра¬ 
вильно, граблище, (дверей) — ручка, 
(заступа) — заступйльно, (коси) — 

• кісся, (коловорота) — кбрба, крутило, 
(кочерги) — кочержйльно, (ложки) — 
держачок, стебло,-(мітли) — держало, 
мітлище, (меча, шаблі) — дер¬ 
жак, держало, (ножа) — колодка, 
колодочка, (посудини) — держало, 
ручка, ушко, (рогача) — рогачйльно, 
(свердла) — цендйбар, (сапи) — са¬ 
дильно, (сокири) — топорйще, топо¬ 
рисько, (ціпа) — ціпйльно 

Рулевой — стернйк, стерцйчий. — Рулевьімь 
бьіть — на стерлі бути 

Руло (полотна) — сувій 
Руль — стерно,правйло, кормйло,керма, 

(у плота) — трепло 
Рульньїй — папушний. — Р. табакь — 

тютюн в папушах 
Руля — папуша 
Румьшія — Румунія 
Румьінь, ка — румун, ка 
Румьшскій — румунський 
Румяна, румяика, рос. ЕсЬіиш геЬгигп Ь. — 

красний корінь, Е. ги1§аге — шарило, 
синець, громовйк 

Румянець — рум’янець 
Румянить, нарумянить, ся — рум’янити, на¬ 

рум’янити, ся 
Румянность — рум’яність 
Румяпьі — красйло, рум’янйло, рум’янець 
Румяньїй — рум’яні) її, червоновйдий 
Румяніть — рум’яніти 
Рунистий — рунйстий, волохатий 
Рунньїй — 1) вовняний, руновйй; 2) табун, 

-ний 
Руно — 1) вовна; 2) руно, остриг; 3) табун 

о (риб) •- • . Рупорь — рупій, говірна труба 
Русакь — заєць (з сйвою шерстю на спині) 
Русалка, русалочка — русалка, русалочка, 

русалонька, (дитина) — мавка 
Русалкинь — русальчин 
Русальньїй — русальний, мавський. — Р. не¬ 

діля (перед Зелецими С(ь)в’ятками) 
— русальна неділя, мавський тйж- 
день , 

Русло — річйще, корйто, водотік, потб- 
чина 

Русобородий — русобородий 
Русовагьій — русявий 
Русьій — русии, русявий 
Русіть, порусіть — русявіти, порусявіти 
Русіть, обрусіть— москалитися, москбви- 

тися, обмоскалитися, обмоскбви- 
тися 

Рута, рос. Киїа §гауео1еп$ — рута 
Рутньш — рутв’яний 
Рухлость — крйхкість 
Рухлий — крихкий, сипкйй 
Рухліть — ставати крихкйм, сипким 
Рухлядь — збіжжа, мізерія, скарб, манат¬ 

ки, манаття 
Рухнуть, ся — упасти, повалйтися, завалй- 

тися 

Ручатель, ница — поручник, поручниця 
Ручательство — зарука, порука, запорука 
Ручаться, поручиться — ручйтися, поруча¬ 

тися, поручитися 
Ручевой — струменевий 
Ручей, ручеекь — струмінь, струмок, стру¬ 

мочок, струга, водотеча, ручай 
Ручка — 1) рученька; 2) ручка 
Ручной — 1) ручнйй; 2) приручений, осво¬ 

єний 
Ручьистьій — струменйстий 
Рушать — різати, краяти 
Рушить, разрушить — руйнувати, розруй¬ 

нувати і д. Разрушать 
Рушиться, разрушиться — валйтися, розва- 

лйтися, повалйтися, завалйтися 
Рьіба, рьібка — рйба, (здр.) — рйбка, рй- 

бонька, (мале) — риоеня, риб’я, (поб.) 
— рибаха, (самчик) — молоченник 

Рьібакь — 1) рибалка, рибалочка, риба¬ 
лонько, рибак, риболовець, (що тяг¬ 
не невід) — невіднйчий, (простий ро¬ 
бочий на риболовлі) — забродчик; 
2)рйбник, рибас 

Рьібацкіїі, рьібачіїі — рибальський, рибаль- 
чин 

Рибачка — рибальчиха (жінка рибалки) 
Рьібенньїй — рйб’ячий 
Рьібина — рибйна 
Рьібистьій — рйбний 
Рьібица — рйбка 
Рьібін — рйб’ячий, рйбин. — Р. жирь — 

трін (р. трону). — Р. клей — карюк 
Рьібка мелкая — мілька, мулька 
Рьібиьій — рйбний. — Р. ловля—риболовля. 

— Місто рьібной ловли — рибальня, 
риболовня 

Риболовство — рибальство, рибацтво. — За- 
ниматься рьіболовствомь — рибаль- 
чити, рибалкувати, рибачити 

Рьіболовь — 1) д. Рьібакь 1; 2) пт. Еагиз — 
рибалка, крячок 

Рьібопромьішленникь — рйбник 
Рьіганіе — ригання 
Рьігать, ригнуть — ригати, ригнути 
Рьігота — ригання І 
Рьіданіе — ридання, голосіння, лемент 
Ридать — ридати, голосйти, лементувати 
Рьгжебородьій — рудобородий 
Рьіжеватость — рудавість 
Рьіжеватьій — рудавий 
Рьіжесть — рудість ( 
Рижиковий — 1) рижиковий; 2) рижійний 
Рьіжикь — 1) гр. Акагісих сіеіісіохих — рй- 

жик, рижок, (мн.) — рижкй; 2) рос. 
Сашеїіпа хаііуа Сгопіг. — рижій 

Рьіжій — рудйй, (з темними смугами) — 
муругий , , 

РьіжІть, порижіть — рудіти, порудіти 
Рикать, рикнуть — рикати, рикнути 
Рьїкь — рик, рикання 
Рьілейщикь — лірник 
Рьіло — ріїло, морда; пйка, мармуза; рййка 

(у свині). — Немьітое рьіло — мурза 
Рильце — 1) рйльце, мордочка, пйчка, 

мйдзя, пицюрка; 2) носик (посу¬ 
дини) 

Рьінокь — рйнок, базарь, торг, торжок, 



Рьіночньій 411 РЬшетникь 

торговиця, місто. — Толкучій рьінокь 
— товчок, товкун, трчбк 

Рьіночньій — базарний, міський 
Ринуться — сунути, гунути, (про воду) — 

ринути 
Рьісакь — клусак, рисак 
Рьісистьій — сягнистий, сяговйтий 
Рьісій — рисячий. — Р. бігь — клус 
Рьісканіе — никання, гасання, галювання 
Рискать — никати (на здобич то-що); га¬ 

сати, галювати, ганяти 
Рискунь, рьіскунья — швендя 
Рисца — клус, рись, ристь, трух. — Рисцой 

мелкой — трюшки, труськом, трух- 
цем, тюпки, тюпцем, підтюпцем. — 
їхать рисцой — тру(ю)хати, тюпати 

Рись—д. Рисца; 2)з(ь)в.'Ре1із Ьупх — рись 
Ритвина — рйтва, рівчак, (глибока) — чор- 

торйй, (з водою) — баюра, калабаня 
Рить, ся — рйти, копати, ся, (нори) — но- 

рйти. — Рить кому яму— підкопувати¬ 
ся під кого; 3) гребтися (про птицю) 

Рихлить, изрихлить — пушйти, підпушати, 
підпушйти 

Рихлость — пухкість, крйхкість 
Рихлий — пухкйй, пухкенький, (про ка¬ 

мінь то-що) — крихкйй, сипкий 
Рьіхліть — дірчавіти, ставати крихкйм, 

сипкйм 
Рнцарски — полицарськи 
Рицарскій — лицарський 
Рицарство — лицарство 
Рьщарь — лйцарь, Ірйцер 
Рнчажньїй — підоймовий 
Ричагь — підойма, ворушйло, коромисло, 

коромисел, підважня, важнйця 
Ричаніе — рйки 
Рьяний — беркйй; запальнйй 
Рьяность — запальність 
Ріденькій — ріденький 
РІдечиьій — редьковий 
РІдигь — рідйти 
Рідкій — 1) рідкйй, не густйй; ббрідний; 

2) рідкий, незвичайний 
Рідко — рідко, ббрідно. — Хоть рідко, да 

мітко — хоч раз, та гаразд 
Рідковато — впрбрідь, порідко 
Рідковатнй — порідкий, обрідний 
РІдкость—1) рідкість; 2) рідкощ, рідка 

річ 
Рідковолосий — рідковолосий 
Рідинна, рідь — ряднйна 
Рідька, рос. Карпапиз — редрка , 
Рідіть, порідіть — рідфі, рідшати, ріді¬ 

шати, рідчати, порідшати 
РІдяга —,рептух 
РІжа — цтка рибальська (рідко плетена) 
Ріже —^пдче ' 

РІжущііі— січнйй; ріжучий 
Ріжуха,рос. Мозіигіїит — водянйй, дйкий 

хрін 
Ріжь — зруб, цямрина 
Різакь — 1) різак (короткий ніж з довгою 

колодочкою); 2) леміш 
РІзальщикь,— крайчий 
РІзаніе — різання 
Різать — різати, краяти, тяти, розрізати, 

роскраяти, ростяти. — Зуби рьжутся 

— зуби вирізуються 
РІзвиться — пустувати, жирувати 
РІзво — жваво, швйдко, моторно 
РІзвость — жвавість 
РІзвунь, різвунья, різвушка — пустун, пу¬ 

стунчик, жирун; брикун, брику- 
нець; пустуха, жируха, брикуха 

Різвий — жвавий, моторний 
Різець — різрць, різак ( 
Різка — і) різання, краяння; 2) січка 
Різкій — різкйй, гострий, жалкйй, прйкрий. 

— Різкій голось — вересклйвий, про- 
нйзливий. — Р. вкусь —-гострий смак, 
— РІзкія слова — колючі,, шкулькі 
слова. — Р. тіни — грубі тіні 

Різко— ростро, прйкро, пронйзливо, різко, 
ущіплицо 

РІзкость — різкість, гострість 
Різная — різьб’ярня 
Різникь — різнйк, (свиней) — кабанник 
РІзница — різниця, (частіше мн.) — різниці 
Різнуть — різонути, різнути 
РІзной — вирізаний, карбований 
Різня — різня, різанина 
Різуха, ррс. Сашеїіпа заііуа Сгапіг. — 

рижій 
РІзчнкь — різьбар, різьб’яр, снйцар 
Різь — різачка, (з нудотою) — соняшниці, 

сояшниці, (з кольками) — завійниця, 
(з блювотою і проносом) — надсерд- 
ні соняшниці, (з корчами) — пере¬ 
логи 

Різьба — різьба, вирізка, (горбовата) — го¬ 
рорізьбу 

Ріка—ріка, річка, (здр.) — річенька, річечка 
Ріпа, рос. Вгаззіса Кара Ь. — ріпа 
РІповнркь, рос. ВагЬагеа уи1§агіз Ь. — сви- 

ріпа , 
РІсница, частіше мн. рісницьі — вія, вії, 

війнйці,, кліпавки 
РІченка — ріжечка (маленька, абй-яка) 
Річенька — річенька 
РІчистьій — промовистий, річнйстий 
Річка — річка 
РІчной — річнйй, річковйй 
РІчь — 1) річ, мова; 2) вймова; 3) промо¬ 

ва, казань, казання. — Привітственная 
рІчь — привітна річ, промова 

Рішать, ся, рішить, ся — 1) рішати, роз¬ 
в’язувати, рішйти, розв’язати, ся; 
2) покладати, покласти; постанов¬ 
ляти (рішенець, вирок), рішйти, 
постановйти; 3) важитися, зважи¬ 
тися, відважуватися, зважитися 

РІшеніе — постанова, вйрок, рішенець, 
розв’язання , 

РІшетина — 1) лата (на кроквах); 2) сіт¬ 
ка (в решеті), дно решета 

РІшетить, обрішетить — 1) латйти, обла¬ 
тати (прибивати лати до кроков); 
2) решетувати, обрешетувати (при¬ 
бивати дранички до стелі чи стін 
вдовж і впоперек) 

Рішетка — 1) ґрата, (частіше мн.) — грати, 
решітка; 2) штахети (д. Ограда); 
3) решка (монети) 

РІшетникь, ца — решітнйк, ця, решетар, 
ситнйк 



РЬшетньїй 412 Сажать 

РЬшетньїй, решеточньїй — решітний 
Рішето, рішетцо— решето, решітце, (гус¬ 

те) — сито, ситечко, (обід на йому) 
— обичайка 

Рішетчатьій— 1) гратчастий, гратчатий, 
- картатий. — Рішетчатьій заборь — 
штахетовий. — Р. ворота — щаблясті 
ворота; 2) дірчастий 

РІшимость — рішимість, рішучість 
РЬшитель, ница — розсудник, ниця 
Рішительно— рішуче, зовсім, цілком, на- 

бдруб, притьмом. — Я рішительно не 
нонцмаю его — я зовсім його не ро¬ 
зумію. — Оііь рішительно ничего не 
ділаеть — він зовсім нічого не ро¬ 
бить. — Рішительно никого, никто — 
нікогісінько, ніхтбйсенько. — Ріши- 
трльно ничего ніть — немає а нічо¬ 
гісінько 

РЬшительность — рішучість 
РІшительньїй — рішучий, відважний 
РІять, ринуть, ся — 1) ринути, текти, ли¬ 

тися швидко; 2) дути, дмухати, 
бурхати, дунути, дмухнути, бурх¬ 
нути (про великий вітер); 3) ширя¬ 
ти, шугати, буяти; кидатися, кину¬ 
тися на. — РІять (вь воздухі) — мріти 

Рюмить, зарюмить — ру(ю)мати, ру(іб)мса- 
ти, зарюмати 

Рюмка, (здр.) рюмочка — чарка, чарочка, 
чарчина, чара, келішок 

Рюмочньїй — чарковий, чарочний 
Рютить, врютить — пхати, упхати 
Рябенькій — рябенький 
Рябіша — 1) рос. ІЗагЬиз аисирагіа Ь. — горо- 

бйна, гороб, воріб, нонега (рал.); 
2) (здр. — рибинка) — віспина, віспин¬ 
ка, лугцина, рябйна, (частіше зб). — 
ряботйння, таранй 

Рябиновка — горобйнівка 
Рябиновьій —,горобйновий 
Рябить — рябіти, рюрщйти 
Рябка (пт.) — куріпка 
Рябоватьій — рябенький, дзюбатенький 
Рябой, рябьій — 1) рябйй, дзюбатий, таран¬ 

куватий; 2) (про птиць) — рябйй, різ- 
ноперий, сорокатий, зозулястий 

Рябость — дзюбатість, віспуватість, та- 
ранкуватість 

Рябчиковий — горобкбвий 
Рябчикь, пт. Теїгао Ьопазіа — ряббк, рябець, 

рябчик, горобка, оробка 
Рябь — 1) брйжжі, жмурки, зморшки (на 

воді); 2) д. Вьюноць , 
Рябіть, порябіть — рябіти, порябіти 
Рядить — 1) годйти, єднати, наймати; 

2) (нарядить, ся) — виражати, убира¬ 
ти, прибирати, чепурйти, вйрядити, 
ся і д. Нарядить, ся 

Рядовой — рядовйй; шереговий, простий 
Рядомь,рядкомь — рядом, рядком, вряд, 

поряд, попліч, поруч, обік, разом 
Рядчикь— рядчйк 
Рядь, рядокь — ряд, рядок, лава, шерега. 

— Рядь за рядомь — ряд по ряду 
Ряжанка — колотушка 
Ряженьїй —• д. Рядить. — Ряженьїе—машкара. 

— На праздникахь ходять ряженьїе 
— на с(ь)в’ятках ходять з машкарою 

Ряса, рясенка, ряска — ряса, ряска 

с 
Саадакь,сайдакь — сагайдак 
Сабайонь — ббливка (з яєчного жовтка з 

вином до страви), сабайон 
Сабельникь, рос. С. татарскій, Асогиз 

Саіаіриз Ь. — аїр, аєр, гав’яр, татар¬ 
ське зілля, явірбвий корінь. — С. болот¬ 
ний, ром^нньїй, Соріагшп раїизіге Ь. 
— сухолім, вовче ТІЛО 

Сабельньїй — шабельний, шабльбвий 
Сабля— 1) шабля, (здр.) — шабелька, (поб.) 

— шаблюка; 2) риба Сургіпиз сиіігаїиз 
— чехоня, чахбня; 3) рос. Сіасііоіиз 1„., 
О. соттипіз Ь. — зрадник, косарики 

Савань — саван, покривало, покрів, покрі¬ 
вець 

Савраско — буланко (кінь буланої масти) 
Саврасьій — буланий, буланенький 
Сага — сага, дума (скандинавська) 
Садикь — садок, садочок І 
Садиться, сість — 1) еддати, сісти; 2) сі¬ 

дати, осідатуї, осісти; 3) зсідатися, 
збігатися, зсістися, збігтися 

Садишко — садок (який небудь, поганень¬ 
кий) 

Садище — сад (великий), садйще 
Садка — 1) сажання, садження; 2) збігання 

(тканини од мочіння); 3) осідання 
(соли) 

Садкій — що збігається (про тканину) 
Садковий — сажавковий 
Саднить, ссаднить — саднйти, натирати, 

зсаднйти,натерти, намулити 
Садно — садно 
Садовіїнкь, ца— садівнйк, ця, садівнйчий 
Садовничать—садівнйцтвом займатись; са- 

дівнйцтво вестй; в садовйні ко¬ 
хатись 

Садовническій, садовничій — садівниць¬ 
кий, садівнйчий 

Садовничество, садоводство — садівнйцтво 
Садовий — садовйй, садковйй. — Садовьія 

растенія, с. плодьі — садовина, садо- 
вйнка 

Садокь— 1) кіш, сажавка (на рибу); 2) пта¬ 
шарня, коєць (на птахи) 

Садь — сад, садок. — С. виноградний — сад- 
виноград. — С. вишневий — вишневий 
сад, вишнйк, вишняк, вишнячок. — 
С. сливовий — слйвник 

Сажа — сажа, (здр.) — сажка 
Сажалка — кілочок, патичок, прорізь (що 

ним роблять ямки в землі, як са- 
жають) ' ' 

Сажальщикь, ца — садільник, садільниця 
Сажаніе, сажденіе — сажання 
Сажать, посадить — 1) сажати, посадйти. 
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— Сажать пуговицьі — пришивати гу¬ 
дзики; 2) сажати, засадити (до чого) 

Саженець — сажанка 
Саженньїй — сажньовйй 
Сажень (ж. р.) — са^кінь (м. р.). — Куби- 

ческая с. — кубічний сажінь, (дров) — 
стіс. — Складьівать вь сажни (дрова) 
— стосувати, постосувати. — С. погон¬ 
ная — повздбвжнии сажінь 

Сазаній — сазанячий, короповий 
Сазанина — коропове м’ясо 
Сазань, риба Уагіеіаз Сургіпі Сагріопіз — 

сазан, коропчук (з породи коропів) 
Сайга, АппІоре — сугак, сайгак 
Сайдачникь — сайдакер 
Сайдачньїй — сагайдашний 
Сайка — паляничка (пшенишна, пухка) 
Саквояжь — сакви, клунок, дорожній мі¬ 

шок 
Сакля — хата (або) землянка (у кавказців) 
Сакь — сак, (здр.) — сачок 
Салазки — саночки, санчата, (без грядок) 

— гринджоли, гринджолята 
Салакуиіа, риба СНирреа зргаїїиз — сер- 

делька , 
Саламата — саламаха, лемішка 
Саламандра (зоол.) —саламандра. Баїатап- 

бга 
Салатннкь — салатяник, миска на салату 
Салатовка — ковганка 
Салать — 1) рос. Ьасіиса заііуа Ь. — салата. 

— Полевой, дикій салать, Ь. зсагіоіа Ь. 
— какйш, молочко; 2) салата, шала- 
та (гичка салати і де яких иньших 
рослин з сіллю, оцтом і олією) 

Салеше — салення, шмарування салом 
Саленьїй — салений, нашмарований салом, 

лоєм 
Салепь, салепньїй корень, рос. ОгсЬіз Ьа- 

ІіГоІіа Ь. — зозулині рушникй, любка, 
любжа. — С. оухарскій, О. Магіо І.. 
— зозульки, зозулині сльбзки, люби 
мене-не покйнь 

Салить, ся — салити, смальцювати, шма- 
рувати, ся 

Сало—сало, (здр.) — сальце.—Сало свЬчное 
— лій. — С. гусицое — смалець. — С. 
внутреннее — здір 

Салопь — салоп (верхня жіноча одежина) 
Салотопь — салганник 
Салотопня — салган, сальня 
Салфетка — серветка 
Салфеточньїй — серветовий 
Сальник і,— 1) анат. Ошепіит—сальник, че¬ 

пець; 2) сальник (страва — сальник 
з начинкою) 

Сально — сально 
Сальньїй —• сальний, (про с(ь)вічку) —ло- 

йовйй 
Сальньїй корень, рос. 5ушрЬу(ищ оГГісіпаїе 

Ь. — живокіст(ь), правокіст 
Салютація — яса, сальва 
Салютовать — ясувати, ясу давати 
Салють — яса, сальва 
Самбукь, рос. БатЬисиз пі§га І. — бузина, 

(гал.) — баз, базнйк“ 
Самдесять — самдесять , 
Самдругь, самадруга — удвох, удвійзі. 

самодруг 
Самець — самець, самчик. (в стаді для при¬ 

плоду) — стадник, (у риб, коли вона 
треться) — спичак, (у гусей) — гусак, 
(у индиків) — индйк, (у курей)- 
півень, (у свиней) — кн^р 

Самка — самйця, самка, самочка 
Самкинь — самйчин 
Самобьітность — самобутність 
Самобьітньїй — самобутніш 
Самоварь — самовар 
Самовидець — самовйдець 
Самовластіе — самовластя, самовладність 
Самовластньїй — самовластний, самовлад¬ 

ний 
Самовозгораніе — самозапалення, само- 

загорання 
Самовозгорательньїй — самозапальний, 

самопальний ( 
Самоволіе — самоволя, самовільність, сва¬ 

воля, свавільство ( 
Самовольникь, ца — самоволець, свавіль¬ 

ник, ця,сваволець 
Самовольїшчать — сам о волити, сваволити 
Самово/іьньїй, но— 1) самовільний, но, без 

відома; 2) свавільний 
Самовольство — сваволя 
Самодвигь — саморух 
Самодержавіе — самодержавство 
Самодержавний — самодержний, самовлад¬ 

ний 
Самодержець — самодержавець, самодер¬ 

жець 
Самодовольно — самозадоволено 
Самодовольньїй — самозадовблений 
Самодовольство — самозадовбленість 
Самодурь — самоволець, своєум 
Самодумство — своєумство, 
Самодьйствующій — самодіючий 
Самодільньїй — саморобний, саморобок, 

(про тканину) — домотканий, домо- 
ткан 

СамодЬятельность — самодіяльність, само- 
дійність , 

СамодІятельньїй — самодіяльний, самодій- 
ний 

Самозабвеніе — самозабуття 
Самозарожденіе — самозародження 
Самозванець — самозванець 
Самолііть — 1) ропон (що ходить на канаті); 

2) самоліт (р. самольбту) 
Самоличность — особистість 
Самоличньїй, но — особйстий, особйсто 
Самолюбіе — самолюб 
Самолюбивий — самолюбний 
Самолюбіе — самолюбство 
Самомнілііе — зарозумілість, гонор 
СамодЬльщина — саморобок; домотканка 
СамоііадЬянность — самонадійність, само- 

надія , 
Самонадї.яшіьій — самонадійний 
Самообладаніе — самовладання, повстрйм- 

ність 
Самоограниченіе — самообмеження 
Самоотверженіе — д. Самопожертвованіе 
Самоотреченіе — самовідречення 
Самопаль — самопал 
Самопознаніе — самопізнання, саморозу- 
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мшня, самос(ь)від 
Самопожертвованіе — саможертва, само- 

офіра , 
Самопроизвольньїй — самовільний 
Самопрялка — прядка і д. Прялка 
Самрразвитіе — самор,озвій, саморозвиток 
Самородокь — саморідок, родимець 
Самородний — саморіднии, родимий 
Саморубь — самосіч , 
Самосвітящійся — самос(р)віт 
Самоскорійшій — найскоріший, найшвйд- 

чии 
Самосознаніе — самос(ь)відомість 
Самосохраненіе—самооіцаження, самощад- 

ність, самоохорона, сам^озаховання 
Самостоятельность — самостійність 
Самостоятельньїй — самостійний 
Самосудь — самосад , , 
Самосьвка — 1) самосій, самосійка, пада¬ 

лиця; 2) сіялка, сівалка 
Самосійний — самосійний, падалпшний 
Самоубійсгво — самогубство, самовбивство 
Самоубійца — самогубець, самоубійник, ця 
Самоуваженіе—самоповага, самоповажан- 

ня 
Самоувіренность — самовпевненість 
Самоувіренньїй — певний в собі, самовпев- 

нений 
Самоугрнзеніе — самогризота 
Самоуничтоженіе — самонйщення 
Самоуправний, но — самоправний, но 
Самоуправство — самоправство 
Самоу правствовать — чинити самоправство 
Самоучигель — самовчитель 
Самоучка — 1) самоук, самоучко; 2) само- 

уцтво 
Самохваль, самохвалка — самохвал, ка, 

хвалько, чванько 
Самохвальство — самохвальство , 
Самохотннй, но — самохітний, самохіть, 

самохіттю , 
Самоцвітний—са\|Оц(ь)вітний. — С. камень 

— самоц(ь)віт 
Самочувствіе — самопочуття 
Самншть (росл.) — букшпан. Вихиз 
Самь — сам. — Самь другь — двоє, удвох; 

самодруг. — Самь-третей — утрь,6х; 
самотреть. — Самь-шесгь—самошість 

Самий — самий. — С. лучшій — найкращий, 
найліпший. — С. худшій — найпрший 

Сангвиническій — сангвінйчний; кровистий 
Сандалій — ходами, сандалі 
Сандаль — бразолія (дерево Бапсіаіит аІЬшп 

і фарба, що добурається з його) 
Сандальний — бразолійний 
Сани, санки, саночки — сани, санки, (малі) 

— саночки, санчата, (без грядок) — 
ґринджоли, гринджолята, (міські) — 
козирькй, із ящиком з луба) — залуб¬ 
ні, (прості без ящика) — копильчакй, 
ріжнаті; (частини санок) — передок, 
задок, полози, (загнутий кінець по¬ 
лоза) — корса, скоре, (мн.) — корси, 
(нашивка на полозі) — підлатка, 
(дощечка, що з’єднує полози спе¬ 
реду) — попередень, попередок, (зв’я¬ 
зок шини з полозом) — стяголь, 
(жердина, що впоруч з полозом) — 

наморжень, (пристрій з боків, щоб не 
перекидались сани) — крило, било, 
(мн.) — крила 

Санкюлоть — безштанько, голоколінчик 
Санньїй — санний, санковий 
Сановитость — поважність; сановитість 
Сановитьій — 1) поважний; 2) сановйтий 
Сановникь — сановник,достойник 
Саночньїй — санковйй 
Сань — сан, достоїнство 
Сапа — підкіп, потайнйк, д. Подкопь 1 
Саперь — підкопник, сапер 
Сапогь, (мн.) сапоги, (здр.) сапожекь, са- 

пожки, (поб.) сапожище, (мн.) сапо- 
жшца—чобіт, чоботи, (здр.)—чобіток, 
чрбіточок, чоботець, чоріткй, чобіт- 
ці, (поб.)—чоботйще, чобітгя. (сап’яно¬ 
ві) — сап’янці, (з жовтого сап’яну) — 
жовтйнці, жовтянці, (з подвійними 
підошвами, шиті дратвою) — ранто¬ 
ві, (прорті на одній підошві) — ви- 
воротні, (старі дуже, зашкарублі) 
— шкарбан, шкарбунй, (старі одрі¬ 
зані від халяв) — босовикй; (части¬ 
ни чобота) — передок, халява, закаб¬ 
лук, підбора і підошва, (пришивні 
передки до халяви) — прйшви 

Сапожки кукушкиньї, марьиньї, рос. Су- 
ргіреаіит Саісеоіиз І.. — жовті зозуль¬ 
ки, черевйчки,зозулинічеревйчки 

Сапожпая мастерская — ріевня , 
Сапожниковь — чоботарів, шевців 
Сапожникь, ца — рівень, (здр.) — шевчик, 

(мн.) — шевці, чоботарь, (жінка його) 
— шевчйха, чоботарйха 

Сапожничанье — шевцювання 
Сапожничать — шевцювати, чоботарювати 
Сапожничество — шевство 
Сапожническій, саножничій — шевський, 

швецький 
Сапожньїй — чоботовий. — С. мастерство — 

шевство. — С. рядь — шевський ряд, 
шевські крамнйці 

Сань — сап, носатйзна ( 
Сарай, сарайчикь — шопа, шіпка, (відкри¬ 

тий, з одного або з двох боків) — 
повітка, (для волів) — воловня, (де 
ставлять вози) — возовня, (де їх 
роблять) — возрробня, (на дрова) — 
дровнйк, дровітня, (для овець) — 
кошара, овечник, (для полови) — по- 
лівнйк, (на хліб) — клуня, стодола 

СапіЬирньїй — шафіровий 
Сапфирь (мінер.) — шафір 
Сарана, рос. (ліпші Магіа§оп Ь — лісна, 

лісова лілія, маслянка 
Саранча, ком. Сгуїіих ші^гаїогіих — сарана 
Сарафань — сарафан 
Сардина, риба 8агсііпа (Сіиреа загсііпа) — 

сарделя, сарделька, сардйн,а 
Сардоническій — сардонйчний, злісноглум- 

лйвий 
Саржа — шаржа (легка вовняна тканина) 
Саржевьій — шаржовйй 
Сарказмь — сарказм 
Саркастически — саркастйчно 
Саркастическій — саркастичний 
Саркофагь — саркофаг, нагробок 



Сарсапариль 415 Сваха 

Сарсапариль, сассапариль, рос. 5ті1ах $аг- 
зарагіїїа Ь. — сарсапареля 

Сатана — сатана, біс, чорт, диявол 
Сатаїнінскій — сатанйний, диявольський 
Сатинь — сатин (шовкова тканина) 
Сатира — сатира 
Сатирикь — сатирик 
Сатирическій — сатиричний; глумливий, 

глузливий 
Сафлорь, рос. СагіЬатиз ііпсіогіиз Ь. — 

крокіс 
Сафьяноиьій, сафьянньїй — сап’яновий, 

сап’янний 
Сафьянь — сап’ян 
Сахаристьій — цукровйтий 
Сахарница— цукорниця, цукорнйчка, са- 

харниця 
Сахарньїй — цукровий, сахарний 
Сахароварньїй — цукроварний 
Сахароварня — цукроварня, цукрбвня 
Сахарь—цукор, сахар. — Сахарь свинцовьій. 

Ріипіоигп асеїісит — кінський сахар 
Сбавка — збавок, зменшення, знйження 
Сбавлять, сбавить, ся — збавляти, спуска¬ 

ти, зменшати, збавити, спустйти, 
зменшити 

Сберегатель, ница — ощадних, ниця, схов- 
ник, ниця, захбвник, ниця 

Сберегательная касса — ощадна, щаднйча 
каса, щаднйця 

Сберегать, сберечь, ся — ощажати, зберіга¬ 
ти, приощажати, ощадйти, зберегтй, 
приберегти 

Сбереженіе — ощаження, сховання, схо¬ 
вок, заховання 

Сбивать, сбить, ся — збивати, збйти, ся 
Сбиваться, сбиться — збиватися, збйтися, 

заблудити 
Сбивчивость — неясність, безладність, замі¬ 

шання 
Сбнвчивьій, во — неясний, безладний, не¬ 

порядний, замішаний, заплутаний, 
не ясно, без ладу, непорядно 

Сбираніе — збирання, збір 
Сбирь — сіпака 
Сбитень — гаряч (р. гарячу), гарячий, гаряче 
Сбитеньщикь — гаряшник 
Сближать, сблизить, ся — зближати, на¬ 

ближати, зблйзити, наблйзити, ся 
Сближеніе — зблйження; наблйження 
Сбойка — збивання 
Сбоина — макух(а) 
Сболтнуть — бовтнути, ляпцути 
Сбористьій — рясний, перебірчастий 
Сборище — зборище, натовп, натиск 
Сборка— 1) збирання; 2) (в одежі, частіше 

мн. — сбррки) — збори, брйжжі 
Сборникь — збірник, збірка 
Сборньїй — збірний. — С. изба — зборня 
Сборщцкь, ца — ^бірщйк, поборець (р. по- 

бірця), побірниця, (мита) — мйтник, 
(глумливо) —здйрщик 

Сборь — збір, збиранйця; зібрання. — Сборь 
податей — збір, побір податків. — 
Сборь вІ.совой — вагове. — С. пнтей- 
ньііі—винове.—С. подушньїй—подушне 

Сборьі — лагодження, (в дорогу) — лашту¬ 
вання, вибирання 

Сбрасьівать, сбросить, ся — скидати, ся, 
скйнути, ся, зіпхнути, (про кількох) 
— поскидати 

Сбривать, сбрить — зголювати, зголйти 
Сбродь — набрід, наволоч 
Сбухтьі-барахтьі — наосліп, здуру 
Сбьівать, соьіть, ся — 1) збувати, збути, ся, 

позбувати, ся, здйхатися, спекатися; 
2) спадати, убувати, зменшатися, 
спасти, убути, зменшитися; 3) справ- 
дйтися 

Сбьіточньїй — можлйвий, що може справ- 
дйтись 

Сбьіть —- збут, збуток 
СбЬганіе — збігання 
СбЬгать — побігти ( 
СбЬгать, сбйжать — 1) збігати, збігти; 

2),спадати, збігати, стікати, спасти, 
збігти, стектй; 3) утікати, втікати, 
утектй, втектй , 

СбЬгаться, сбЬжаться — збігатися, збігтися, 
назбігатися, поназбігатися 

СбЬгь — стік, збдг ( 
СбЬжальїй — збіглий, утіклий 
Свадебпьій—весільшій, шлюбний, шлюбовйй. 

— С. поЬздь — поїзд, перезва 
Свадьба — весілля, весіллячко, (здр.) — 

шлюб. — Играть, сьіграт,ь свадьбу — 
справляти, справити весілля 

Сваживать, свезтн — звозити, звезтй 
Свайка — швайка (залізна з головкою або 

дерев’яна загострена паличка) 
Свайньш — пальовйй, на палях. — Спайная 

бойка — вбивання паль 
Свайнобойньїй коперь — баба 
Сваливать— 1) звалювати, звалйти, ся. — 

Свалиться сь лошади — з коня впасти; 
2) звертати, складати, звернути, 
скласти, (про волосся) — скімшйтися, 
склочітися 

Свалка — 1) звалювання; 2) натовп, тісно¬ 
та, тиск; 3) бійка, колотнеча, ко¬ 
лотня 

Свалять— 1) вйвалити, зваляти: 2) зляпа¬ 
ти, зробйти абй-як 

Сваль — навал; натовп, натиск 
Сварганить — д. Свалять 2 
Сваривать, сварить, ся — зварювати, зва- 

рйти, ся 
Сварка — зварювання, лютування 
Сварливость — сварлйвість 
Сварливий — сварлйвий, сваркйй 
Сварной — зварений, злютований 
Сватаніе — сватання 
Сватать, сосвагать, ся — сватати, ся, на¬ 

сватуватися, слатися, присилатися, 
посватати, ся 

Сватовство—сватання; старощііння. — Зани- 
маться сватовствомь — свашкувати. 
— Употребляемьій при сватовстві, — 
сватальний.. 

Сватушко — сватонько 
Свать — 1) староста; (другий) — підстароста, 

підстаростий; 2) сват 
Сватьинь — свашин 
Сватья, сватьюшка — сваха, сванечка 
Сваха — сваха, свашка, свашечка. — Свахою 

бьіть — свашкувати 



Свахинь 416 Свинскій 

Свахинь — свашчин 
Свая — паля 
Сведеніе — звід, злучення, получення. — 

Сведеніе о.тчетовь — обрахунок 
Свезеніе — відвіз, відвезення 
Свекла, рос. Веіа уи1§агіх -— буряк, бурак. 

— Листья свекльї — бурячиння 
Свекловица — цукровий бурак, буряк 
Свскловичникь — бурячиння, буряковиння 
Свекловичпьій — буракбвий, буряковий 
Свекорь — свекор 
Свекровинь — свекрушин 
Свскровь — свекрів, свекровий 
Свекровь — свекруха 
Свербежница, рос. Сцаийа агуепхіз — наго- 

лбваток, свербіжниця , 
Свербежь — свербіння, свербіж 
Сверби^узка, рор. 5іпарі$ агуеп$і$ Ь. — сви¬ 

ріпа, свиріпиця 
Свербигузь, рос. ЛитрЬуІит оГГісіпаїе Ь. — 

живокіст, правокіст. — С. восточньїй, 
Випіах огіепідііх Ь. — гойцики 

Свербота — сверб|ння, свербіж 
Свербить — свербіти 
Свергать, свергнуть, ся — 1) скидати, ски¬ 

нути, спихати, зіпхнути. — Свергнуть 
иго — скинути ярмо. — Свергнуть сь 
престола — скинути з престола, з 
трону; 2) спадати, спасти 

Сверженіе — скидання, спиханну, скинення 
Сверканіе — блискання, миготіння, поли¬ 

скування, (очима) — блйкання 
Сверкать, сверкнуть — блискати, виблиску¬ 

вати, полискувати, блйкати, миг¬ 
тіти (здалеку), блиснути, бликнути, 
мигнути. — Сверкающій — блискавий, 
блискучий , 

Сверленіе — свердлення, вертіння 
Сверлильньїй — свердловин 
Сверлина — просвердлина 
Сверлиуь, просверлить, ся — свердлити, вер¬ 

тіти (свердлом), просвердлити, про¬ 
вертіти 

Сверло — свердел, свердло 
Сверстникь, ца — ровесник, ця, перевесник, 

ця, одноліток 
Сверстническій — ровесницький 
Сверстничество — ровесництво І 
Сверстьівать, сверстать — рівняти, вирів¬ 

нювати, зрівняти, вирівняти 
Свертокь, сверточекь — суверток, сувер- 

тень; (соломи) — скрутінь, крутень, 
верчик, жмуу, (переважно про по¬ 
лотно) — сувій, сувійчик, (одежі то¬ 
що) — клунок,клуночок 

Свертьіваніе — згбртування, скручування 
Свертьівать — 1) згортати, згбртувати, 

звивати, згорнути, звинути, 
звити, ся; 2) скручувати, скрутити, 
ся; 3) звертати, повертати, зверну¬ 
ти; 4) (свернуться) — зсідатися, зсі¬ 
стися, прокисати, прокиснути (про 
молоко) 

Сверху — зверху, поверх , , 
Сверхь — над; звиш, більше; окрім, опріч. 

— Сверхь міри — над міру, надто, 
через верх, через край. — Сверхь 
сильї — над силу, через силу 

Сверхдолжньїй — надналежний 
Сверхкомплектньїй — надчисловйй, над- 

комплєктовий 
Сверхразумньїй — надрозумний 
Сверхьестественность — надприродність 
Сверхьестественньїй — надприродний 
Сверхчеловіческій — надлюдський 
Сверхчувственность — надтілесність, над- 

змисловість 
Сверхчувственньїй — надтілесний, надзмис- 

ловий, надчуттєвйй, надчуттьовйй 
Сверчаніе—ц(ь)віркотання 
Сверчать — ц(ь)віркотати 
Сверчокь, ком. Огуїіш ботезіісиз — ц(ь)вір- 

кен, ц(ь)віркун хатній. — С. землянои, 
Сгуїіиз Іаіра — ц(ь)віркун польовйй 

Свершать, свершить — докінчити, докінчй- 
ти, вивершувати, вйвершити 

Свершаться, свершиться — ставатися, ста¬ 
тися 

Свесло — перевесло 
Свивальникь — повйвач, сповйвач 
Свивальньїй — сповивальний 
Свиваніе — сповивання 
Свивать, свить, ся — 1) звивати, скручува¬ 

ти, звйти, скрутйти, зсукати. — Свить 
гніздо — гніздо звйти; 2) сповивати, 
сповйти 

Свивокь — д. Свертокь 
Свиданіе — зобачення, бачення, побачення. 

— До свиданія! — до зобачення, до 
побачення! — На лірбовное свиданіе 
— на зальоти, барвінку рвати 

Свидина, рос. Сотих $ап§иіпеаХ. — свидй- 

на 
Свидьіваться, свидіться — бачитися, зоба- 

читися, побачилися 
Свидітелевь — с(ь)відків 1 ( 
Свидітель, ница — с(ь)відок, с(ь)відка, 

с(ь)відйтель. ка,— Ііризьівать во сви- 
дьтели — с(ь)відчитися 

Свидітельскій — с(ь)відковйй 
Свидітельство — с(ь)відоцтво 
Свидітельствованіе — с(ь)відкування, 

с(ь)вІДЧЄННЯ ' 

Свидітельствовать, ся — р(ь)відчити, ся, 
с(ь)відкувати, зас(ь)відчити; 2) (осри- 
дітельртвовать) — оглядати, оглядіти, 
ос(ь)відчувати, ос(ь)вщчити; 3) (за- 
евидітельствовать) — пос(ь)відчити 

Свинарня, свинушникь — свинюшник, сви- 
нйнець, свинарня 

Свинарь — свинар 
Свинець, РІшпЬиш — оливо 
Свиневодство — свинарство 
Свинина,свинирка — свинйна,свинятина 
Свинка — 1) підсвинок; 2) свйнка (гра); 

3)рос. йоіапшп те1оп|епа Ь. — бакла¬ 
жани (сині); 4) хвороба (золотушні 
ґулі) — свйнка , , 

Свинооой — коляр, колій, кабанник, шмалій 
Свиноватьій — свинякуватий 
Свиной — свинячий. — Свиное сало — 

свиняче сало 
Свинопась — свинопас 
Свинскій — світський, свинякуватий. — 

Свински, по свински — свйнсько, по 
свинячому 



Свинство 417 Сворачивать 

Свинство — свйнсьтво, свинякуватість 
Свинтусь — свинчук 
Свинуха, свкнушка — гр. А§агіси$ Уіоіасепз 

Ь. — синюха, синяк 
Свинцовьій — олив’яний 
Свинцоватьій — олив’ястий 
Свинцовьія білила — блейвас 
Свинчакь — оловець (р. олівця) 
Свинчатка — олив’янка 
Свинчивать, свинтить, ся — згвинчувати, 

пришрубовувати, згвинтити, при- 
шрубувати, ся 

Свинья, 8и5 — свиня, безрога, (самець) — 
кнур, (валашаний) — кабан, (самиця) 
— л ьоха, (здр.) — свинка, (поб.)—сви¬ 
нюка, (зб.)—свинота, (дітське)—паця 

Свиристель, пт. Ашреііз Саггиіиз — косто¬ 
гриз 

Свирищать — дікварчадті 
Свиріль — спілка, сопілочка, дуда, дудка, 

жоломія, жоломійка, (з с(ь)віжої ко¬ 
ри) —телйнкд 

Свирільньїй — сопілковий 
Свирільникь— сопільник, дударь, дударик 
Свирінка,^юс. Егузіиш — свиріпка 
Свиріпньїи — свиріп’яний 
Свиріпость — лютість, жорстокість 
Свиріпствовапіе — лютування 
Свиріпствовать — лютувати 
Свиріпьій — люті)й, жорстокий 
Свиріпіть — лютішати 
Свисльїй — звислий, висючий 
Свиснуть - звиснути ' 
Свистаніе — свистання, свистіння ( 
Свистать, свистіть, свистнуть — свистіти, 

свиснути; свищати (про вітер) 
Свистелка — свистілка 
Свистініе-СВИСТІННЯ 
Свистокь — свищик, свйстик, свистун 
Свистулька — свиставка. — Приманная 

свистулька — вабик 
Свистунокь, з(ь)в. Кизіісиїа ПЬиІиз — оврах, 

оврашок, ховрах, ховрашок 
Свистунь — свистун (охочий до свисту і 

горіх порожній з діркою): 
Свисть-СВИСТ, ПОСВИСТ, СВИСТІННЯ 
Свита — почет (р. почту), почбт; дружина, 

поїзжане, 
Свитокь — сувій, суверток 
Свитскій — почтовий, належачий до почту; 

дружинний 
Свихивать, свнхнуть, ся — звихати, виви- 

хати, звихнути, вивихнути, ся 
Свихь — вивих 
Свищь — 1) свищ (дірочка в посудині від 

сучка, що випав); 2) фйстула, ді¬ 
рочка (в болячц), з котрої тече гній) 

Свобода— свобода, вільність, воля, (здр.) 
— воленька. — Свобода печатанія — 
вільність друку, друкування.—С. віро- 
исповіданія — вільність віри, релі¬ 
гійна воля. — ^а свободі — І) на 
волі; 2) ца дозвіллі,,гулящого часу 

Свободно — вільцо, свобідно 
Свободность — відьність , 
Свободньїй — 1) вільний, свобідний. — Вьі 

свободньї поступать, какь знаєте — 

вільно ваді робити, як знаєте; 2) віль¬ 
ний, дозвільний, гулящий (час); 3) лег¬ 
кий, невймушений. — Свободное 
произношеніе—легка вимова. — Сво- 
бодньїяденьпі—гулящі гроші. — Сво¬ 
бодно завязано — слабко зав’язано 

Свободолюбивьій — вільнолюбний 
Свободомьісліе — вільнодумство, вільно- 

мйсність 
Свободомьіслящій — вільнодумний, вільно- 

мйсний 
Своднть, свести — 1) зводити, звестй; 

2) виводити, вйвести; 3) відводити, 
вщвестй , 

Сводка ,— спровадженая; звід, зведення; 
звіра, перевірка 

Сводникь, ца — зведенник, ця, сватник, ця 
Сводничать — свашкувати, парувати 
Сводническій — сватницький 
Сводничество —;свашкування, сватництво 
Сводньїй — 1) збірний; 2) зведений. — Свод- 

ньія діти — зведенята, зведенюкй 
Сводчатьій — дужнйй 
Сводообразньїй — дужнйй, 9клепгісрий 
Сводь — 1) звід; 2) збір, зфрка, збірник; 

3) (будівн.) —; склепіння, засклеп, 
перекіт, (в печі спереду) — челюсти 
(а далі) — піднебеннр 

Своеволіе — сваваля, свавільство, 
Своевольникь — сваволець, свавільник 
Своевольничать — сваволити 
Своевольньїй — свавільний 
Своевольщина — свавільство 
Своевременньїй, но — вчасний, слушний, 

часнйй; вчасно, слушно, в час, саме 
в час, в пору 

Своеземець — земляк 
Своекорьістіе — своєкорйстя, користолюб- 

ність, пожадливість 
Своекорьістньїй, но — своєкорйсний, но, 

користолюбний, но, пожадливий 
Своєкоштний — своєкоштний, на своїм 

кошті 
Своенравіе— норови; прймхи, химери, прй- 

вереди 
Своенравньїй, но — норовлйвий, норовй- 

стий; примхлйвии, вередлйвии , 
Своеобразіе — оригінальність, саморід- 

ність , 
Своеобразньїй — свій, особлйвий, саморід- 

ний 
Своеручньїй, но — власноручний, но, ру¬ 

кою власною 
Свозить, свезти — завезтй, повезтй 
Свозка — звози, возовйця 
Свой, своя, сво,е — свій, своя, своє 
Свойскій — свійський, наський 
Свойственникь, ца — свояк, своячка 
Свойственньїй, но — властйвий, во 
Свойство — свояцтво, своячество 
Свойство — властивість; вдача, натура 
Сволакивать, сволочь — стягати, стягтй, 

зволікати, зволоктй, постягати • 
Сволочь — наволоч, ледацтво, ледач 
Свора — швбра, смик, смич 
Сворачивать, своротить— 1) повертати, по¬ 

вернути, зрушити (з місця). — Своро¬ 
тить шею — скрутйти в’язи; 2) звер- 
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Сворить 418 СвЬшивать 

тати,звернути, збочити 
Сворить — брати на смик, на смич (псів) 
Своровать — украсти, підчепити 
Своякь — свояк, швагер (чоловік жінчиної 

сестри) 
Своячипа, свояченица — своякиня, швагро- 

ва (сестра жінки), свість, свістка 
Свьїкаться, свмкнуться-— звикати, ся, звик¬ 

нути, призвичаїтися 
Свьісока — звисока; високим штилем 
Свьіше — 1) д. Сверхь. — Свьіше силь моихь 

— над мої сили. — Свьіше, пятидесяти 
— за, над п’ятьдесят; 2) з неба, з 
високбсти, з гори 

Свьічка — звичка , 
Свідать — дізнати, довідатися 
Свідомий — відомий, знаний 
Свідущій — знаючий, тямучий. — Бьіть сві- 

дущимь вь чемь — знатись на чому 
Свідіше — відомість, звістка, знання. —До¬ 

вести до свідінія — подати до відо¬ 
ма, до відомосте. — Принять кь сві¬ 
дки і ш — взяти на увагу 

Свіжевато — с(ь)віженько, пбхолодно 
Свіжеватьій — пбхолодний 
Свіжевать, освіжевать — білувати, обілу- 

вати (ягня) 
Свіженькій — с(ь)віженький 
Свіжопросольний — с(ь)віжопосблений 
Свіжесть — с(ь)віжість 
Свіжина — с(ь)віжина 
Свіжить, освіжить — ос(ь)віжатр, провіт¬ 

рювати, 9с(ь)віжйти, провітрити 
Свіжій — с(ь)віжии, здоровий; чистий, не- 

зіпсбваций; холодний. — С. воздухь 
— с(ь)віже, чисте повітря. — Свіжеє 
личино—гожий видочок. — С. новость 
— остання, новина. — С. извістіе — 
остання звістка. — С. слідь — с(ь)ві- 
жий, недавній слід 

Свіжо — пбхолодно, .зимно 
Свіжіть — 1) с(ь)віжіти; 2) дужчати (про 

вітер) 
Свіивать, свіять — здувати, звівати, здму¬ 

хувати, здути, звіяти, здмухнути 
Свіковать — звікувати 
Свіреніе — звіряння , 
Свірять, свіригь — звіряти, звірити 
Свісь — піддашша 
Світаніе — с(ь)вітання , 
Світать — с(ь)вітати, дніти 
Світелочньїй, світличньїй — с(ь)вітлйшний 
Світикь, у виразі:,світикь мой! — ясочко 

моя, зірко, зіронько моя, серденько 
моє, рибонько,лебедику 

Світиленньїй — гнотовий 
Світило — С(ь)вІТЙЛО , 
Світильїшкь — с(ь)вітнйк,с(ь)вічнйк;с(ь)ві- 

тич, с(ь)вітець 
Світильньїи — с(ь)вітйльний 
Світильня — ґніт (р. ґноту), (здр.) — ґнотик 
Світить — с(ь)вітити, (про зорі) — зоріти 
Світиться — с(ь)вітйтися 
Світленькій — ясненький 
Світлить, ся — виясняти, ся 
Світлина, світлячка, світелка — с(ь)віт- 

лйця, с(ь)вітлонька, покій (р. покою), 
покоїк, с(ь)вітлйчка 

Світло — ясно, вйдно 
Світлобуланьїй — половйй 
Світлобурьій — яснокаштануватий 
Світловатьій — ясненький, с(ь)вітленький 
Світлоглазьій — ясноокий, білозорий 
Світлогнідой — ясногнідий 
Світлоголубой — ясноблакйтний 
Світложелтьій — ясножбвтий 
Світлозеленьїй — яснозелений 
Світлокаштановьій — яснокаштановий 
Світлокоричневьій — ясноцинамбновий 
Світлолиловьій — яснофіялковий 
Світломалиновьій — яснокармазинбвий 
Світлоруснй — яснор^сий, білявий 
Світлосиній — ясносйиій ( 
Світлость-ЯСНІСТЬ, 9(ь)вІТЛІСТЬ 
Світлосірьій — ясносірий 
СвІтлоцвЬтпьііі — яснобарвний 
Світлий — 1) ясний; 2) чйстий, вйдний, — 

Світлая седмица — С(ь)в'ята неділя, 
Великодній тйждень. — Світлое Вос- 
кресеніе — Велйкдень. — Світлий умь 
— яснйй розум. — Світлий минути 
— щаслйві хвилйни ( 

Світлійшій — ясновельможний, найясній- 
ший , , 

Світліть, ся — с(ь)вітліти, ясніти, с(ь)ві- 
тйтися, блищати 

Світлякь, ком. Ьагпрігіз — с(ь)вітляк, бли¬ 
щак 

Світозарно — променйсто, с(ь)вітозбро 
СвІтозарность — променйстість, с(ь)віто- 

збрість 
Світоноска, ком. Ри1§ога — блискучий пли¬ 

гун 
Світоносний — світодайний 
Світопись — с(ь)вітбпис , 
Світопреставленіе — с(ь)віта кінець 
Світотьнь (мал.) — с(ь)вітлбтінь, с(ь)вітб- 

тінь , 
Світочь — с(ь)вітич 
Світочувствительность — с(ь)віточуття, 

с(ь)віточутлйвість 
Світочувствительньїй — світочулий, с(ь)ві- 

точутлйвий 
Світски — по с(ь)вітовому с(ь)вітово 
Світскій — 1) с(ь)вітовйй; 2) с(ь)вітський 
Світскость — с(ь)вітбвірть, с(ь)вітове жит¬ 

тя, с(ь)вітова маціра 
Світь — 1) с(ьївіт, с(ь)вітло. — Світь изда- 

вагь—с(ь)вітйтися. — До світу (встатц, 
виїхати) — удос(ь)віта, перед с(ь)ві- 
том; 2) с(ь)віт, с(ь)віт Божий, д. Все- 
ленная. —Увидіть світь — на с(ь)віт 
народйтись; 3) люди, рід рюдськйй 

Свіча, свічка — с(ь)віча, с(ь)вічка, (здр.) 
— с(ь)вічечка. — Сальная свіча — 
лойова. — Церковная с. (до ставника) 
— ставнйк, (що на похоронах) — 
проводничкй 

СвІчниковь — с(ь)вічаревий, с(ь)вічкаревий 
Свічникь — с(ь)вічарь, с(ь)вічкарь 
Свічной — с(ь)вічнйй, с(ь)вічковйй. — Свіч¬ 

ная лавка — крамнйця з с(ь)вічками. 
— Свічной заводь — с(ь)віцкарня 

Свішивать, свісить, ся — 1) звішувати, 
звісити, спускати, позвішувати, ся, 
позвисати; 2) зважувати, зважити,ся 



Связка 419 Сгребаніе 

Связка — 1) в’язка (сіна, риби, бубликів), 
в’язанка (дров, сіна), жмут (папе¬ 
рів, ниток), пачка (паперів), папуша 
(тютюну), клунор (одежі), пук, пу¬ 
чок (квіток), павісмо (льону, коно¬ 
плі); 2) зв’язень, мотузок, перевесло 
(на снопи); 3) (анат.) — зв’язка, в’язло 

Связно — складно, до ладу 
Связность — зв’язність, зв'язкість 
Связньїй —■ 1) зв’язний, зв’язкйй; 2) невираз¬ 

ний і д. Нелеткій 
Связочньїй — в’язковйй 
Связьіваніе — в’язання, зв’язування 
Связьівать, связать — зв’язувати, з’язувати 
Связьіваться, связаться — заходити, счі- 

плюватись, счепйтися, (про що ли¬ 
хе) — лигатися, злигатися, полига¬ 
тися, зізнатися 

Связь — зв’язок, зв’язка, (в будові) — зв’язь, 
пов’язина 

Свянуть — пов’янути, зів’янути 
Святилище — с(ь)в’ятйня 
Святитель —- с(ь)в’ятйтель 
Святить, освятить, ся — с(ь)в’ятйти, по- 

с(ь)в’ятйти, ос(ь)в’ятйти, ся 
Святки — с(ь)в’яткй, (власне) різд’вяні 

с(ь)в’ята, с(ь)в’яткй 
Святое деревцо, рос. Агіешізіа АЬгаІат. Ь. 

— шж-дерево, боже дерево 
Святой — с(ь)в'ятйй 
Святость — с(ь)в’ятість 
Святотатець — с(ь)в’ятокрадець 
Святотатство — с(ь)в’ятокрадство 
Святотатственньїй — с(ь)в ятокрадський 
Святотатствовать — с(ь)в’ятокрадство чи- 

нйти 
Святочний — с(ь)в’ятковйй, с(ь)в’ятчаний 
Святоша — с(ь)в’ятоша, с(ь)в’ятець, с(ь)в’я- 

теник, ця 
Святошество — с(ь)в’ятенннцтво 
Святцьі — с(ь)в’ятці 
Святиня — с(ь)в’ятощ, с(р)в'ятощі 
Святійшій — найс(ь)в’ятіиший 
СвятУішссгво—с(ь)в’ятоблйвість, яснос(ь)в’я- 

тість 
Священіе — с(ь)в’ячення 
Священникь — с(ь)в’ященик, пан’отець 
Свяіценіїица — паніматка 
Священническій — с(ь)в’ященицький 
Священничество — с(ь)вящеництво 
Священнодїніствіе — одправа служби Бо¬ 

жої, с(ь)в’ященодія 
Свящсіінодьйсгвовать — одправляти служ¬ 

бу Божу, с(ь)в’ященодіяти 
Священномученникь — с(ь)в’ященомученик 
Священноначаліе—духовна ієрархія, с(ь)в’я- 

щеновладство 
Священнослужитель — с(ь)в’ященослужй- 

тель 
Священний— 1)с(ь)в’ятйй, с(ь)в’ятоблйвий. 

— Священное нисаніе — с(ь)в’яте 
письмо; 2) с(ь)в’ячений 

Священство — с(ь)в’ященство 
Священствовать — с(ь)в’ященствувати 
Сгадить — спаскудити, споганити, попаску¬ 

дити, попоганити 
Сганошить — зляпати, спартачити 
Сгараемость — горючість, пальність 

Сгараемьій — гррючий, пальнйй 
Сгараніе — горіння, палення , 
Сгорать, сгорЬть — палйтися, горіти, спа- 

лйтися, згоріти, пітй огнем. — Сгорать 
любовью — палати коханням. — С. 
жаждою — томйтись згагою, на згагу 
знемагатись 

Сгибаніе — згинання 
Сгибать, согнуть, ся — зг.инати, зігнути, ся. 

— Сої бенньїй — зігнутий, похйлий 
Сгибень — стулень (корж зігнутий, але не 

заліплений) 
Сгибка — згинання 
Сгибной — складаний, гинкйй 
Сгибнуть — згинути,, пропасти 
Сгибь — загинка, залім, (в одежі) — склад¬ 

ка, (в тілі) — сустав, щйколоток 
Сгинуть — згинути, пропасти 
Сглаживать, сгладить, ся — гладити, роз- 

глажувати, вйгладити, розгладити, 
ся, повиглажувати , 

Сглазить— наврочити, пристріти, (про кіль¬ 
кох) — понаврочувати. — Не сглазить 
бьі — цівроку 

Сглазь — урік, (р. уроку), (частіше) — уро¬ 
ки, навроки, пристріт. — Оть сглазу 
происхрдяїцій —,од уроків, з очей, з 
пристріту, пристрітнии. — Причиняю- 
щій сглазь, сцособньїй сглазить — 
урічливий, врічливий 

Сглодать — згризти 
Сглотнуть — ковтнути, проковтнути 
Сглупа — з дуру, через дурний розум 
Сглупить — вчинити дурницю 
Сгнаивать, сгноить — згноювати, згноїти, 

погноїти 
Сгнетать, сгнесть — стискати, стйснути, 

душйти, здушйти 
Сгниваніе — згнивання 
Сгнивать, сгнить — згнивати, зогнйти 
Сговаривать, сговорить, ся — 1) змовляти, 

змовити, збалакати; 2) заручати, за- 
ручйти, ся, засватати, рушникй по¬ 
давати; 3) змовлятися, умовлятися, 
змовитися, умовитися 

Сговорньїй — 1) заручинний (до заручин 
належачий); 2) д. Сговорчивьіи 

Сговорчивость-ЗГІДЛИВІСТЬ, схйльчивість 
Сговорчивьій — згідливий, схйльчивий 
Сговорь— 1) зарубини; 2) змова, змовини 
СговЬть — проговіти 
Сгонка — згін (р. згон\£); сплав (дерева) 
Сгонщикь — пригінчии (що зганяє на ро¬ 

боту), згонщик, гуртоправ, гурто- 
бранець (що гонить гурти товару) 

Сгонять, согнать — 1) зганяти, виганяти, 
зігнати, вигнати. — Согнать сь глазь 
— з очей, сперед очей прогнати; 
2) зганяти, згонити, приганяти; при¬ 
гонити, зігнати, пригнати; 3) гнати, 
сплавляти, сплавити (ліс водою) 

Сгорать, сгорЬть — д. Сгарать 
Сгорбить, ся — згорбити, ся 
Сгоряча — згарячу, з’опалу 
Сграбливать, сграбить — згромажувати, 

згромадити ' 
Сгребальщикь, ца — громадільник, ця 
Сгребаніе — згрібання, згортання; гребовй- 
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Сгребать, сі ресть — 1) д. Сграбливать; 
2) згрібати, згребти, згортати, згорну¬ 
ти. — Сгресть кого—схопити, захопити 

Сгребки — вйгрібки,(пбскрібки 
Сгрезиться — примріятись, приверзтись 
Сгромождать, сгромоздить — навалювати, 

накидати, копйчити, навалити, на¬ 
кидати, накопичити 

Сгроможденіе — нагромадження, навал 
Сгрубить, сгрубіяннть — нагрубіянити 
Сгружать, сгрузить — виважувати, виважи¬ 

ти, вивантажувати, вивантажити 
Сгруппировать, ся — згуртувати, ся, згро¬ 

мадити, ся, угрупувати, ск^пчити, 
ся 

Сгрустнуться — зажуритися, засмутитися. 
— Ему сгрустнулось — йому сумно 
стало, обняв його сум, обняла його 
туга, журба 

Сгрьізать, сгрьізть — згризати, згризти 
Сгубить — згубити 
СгустЬть — загусти, загуснути, (трохи) — 

пригуснути. — СгустЬльїй — загуслий, 
згуслий 

Сгущаемость — згущенність 
Сгущать, сгустить, ся — згущати, згустити, 

ся, загусти, загуснути 
Сгущеніе — згущення 
Сдабривать, сдобрить, ся — 1) задобрювати, 

задобрити; 2) приправляти, заправ¬ 
ляти, приправити,засмачйти 

Сдавать, сдать — здавати, віддавати, зда¬ 
ти, віддати, поздавати 

Сдаваться, слаться — 1) здаватися, підда¬ 
ватися, здатися, піддатися; 2) д. 
Казаться 

Сдавленіе — стиски 
Сдавливаніе — стискування 
Сдавливать, сдавить, сдавнуть — стискати, 

стиснути, душити, здушити 
Сдаточньїй — 1) призначений до віддачі, 

віддайний, здайний; 2) відданий; 
3) переданий 

Сдатчикь, ца — здавець, віддавець 
Сдача— 1) здавання, здача, піддання (фор¬ 

теці); 2) здача, решта (грошей) 
Сдваивать, сдвоить — подвоювати, подвої¬ 

ти 
Сдвигать, сдвигивать, сдвинуть, ся — 

1) зсувати, зсунути, зрушити; звору¬ 
шити, зворухнути, посунути; 2) зсо¬ 
вувати, присовувати, зсунути, при¬ 
сунути, ся, (про кількох) — позсову¬ 
вати 

Сдвижной — зсувний 
Сдвойка — подвій, здвій 
Сдергивать, сдернуть, ся — стягати, стяг¬ 

ти, ся, зсмйкувати, зсмикнути 
Сдерживать, одержать — 1) видержувати, 

видержати, витримувати, витри¬ 
мати; 2) спиняти, впиняти, зупи¬ 
няти, спинити, впинити, зупинити; 
3) додержувати, додержати, дотри¬ 
мувати, дотримати (слова) 

Сдержанность — здержливість, стриманість 
Сдержанньїй — здержливий, стриманий 
Сдирать, содрать — здирати, зідрати, (шку¬ 

ру) — лупити, білувати, злупити, 
ооілувати, (лушпайку) — злущувати, 
злущити 

Сдирка — здирання 
Сдооа — приправа (др їжі) 
Сдобина — масляне тісто 
Сдоблять, сдобить — приправляти, смачй- 

ти (їжу) 
Сдобньїй — заправлений молоком, маслом 

і яйцями (про тісто) 
Сдобровать, у виразі: не сдобровать — не 

добрим скінчити, не минути лйха 
Одружать, сдружить — дружйти, подру- 

жйти, приязнйти, заприязнйти 
Сдувать, сдунуть, сдуть, ся — 1) здувати, 

здмухувати, здути, здмухнути, по¬ 
здувати, поздмУхати; 2) викручу¬ 
вати, видурювати, вйкрутити, вйду- 
рити 

Одуриться, сдурьть — здуріти, одуріти, 
знавісніти 

Одуру — з дуру, з дурного розуму, через 
дурнйи розум 

Сдьіхаться, сдохнуться — затхнутися, при¬ 
тхнутися , 

СдЬлатр, ся — зробйти, ся, вдіяти, ся, по¬ 
діяти, ся, вчинйти, ся, справити, 
спорудйти, счинйти, ся, статися, 
(про що погане) — скоїти, накоїти, 
скоїтися. — СдЬлать кого несчастньїмь 
— унещаслйвити. — С. возможііьімь 
— уможлйвити. — СдЬладь, ся сиро¬ 
тою — осиротйти, осиротіти. — СдЬ- 
ланньїй — зроблений. — Не хорошо 
сдклаль—не гаразд учинив. —Хочеть 
сдЬлаться большимь бариномь — 
хоче вййти на велйкого пана 

Спілка, сділочка — умова, угода згода, 
порозуміння. — Мировая сдьлка — 
мирова 

СдЬлочньїй — умовний угодовий 
Себя — себе, ся. — Внь себя оть радости 

— не тямлючи себе, себе не чує з 
радощів. — Изь себя не дурна — на 
лйчко гарненька. — МнЬ какь то не 
по себі — якось мені ніяково 

Себялюб^ць, себялюбица — себелюбець, 
собій, -НИЦЯ __ 

Себялюбивьій — себелюбний, собійний 
Себялюбіе, себялюбство — себелюбство 
Севрюга, (риба) Асірепзег 5Іе11аІи$ — сірюга 
Севрюжина — сірюжина 
Сегменть — окраєць, відтинок (круга) 
Сегогодній — сьогорішній 
Сегоднишній — сьогоднішній 
Сегодня — сьогодні, сьогодня, нйньки, нйні 
Седмица — тйждень, седмйця 
Седьмой — сьомий, семий. — Седьмой чась 

— сьома годйна. — Вь седьмьіхь — 
по сьоме 

Сезонь — сезон, пора року 
Сей, сія, сіє — сей, ся, се, цей, ця, це. — 

Сію минуту — зараз. — Ни сь сего, 
ни сь того — ні з сього, ні з того 

Сеймь — сейм, сойм 
Сеймовий — сеймовий, сеймовий 
Сейчась — зараз 
Секретничать — таїтися, критись з чим, 
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секретувати 
Секретньїй, но — секретний, но, таємний, 

потаємний, таємничий, потай, зни¬ 
шка. — Секретное місто — тайник, 
таємниця 

Секрстарь—секретарь. — Бьгть секретаремь 
— секретарювати 

Секреть — секрет, таємниця, тайність 
Сектанть, сектаторь — сектярь, сектант 
Секта — секта 
Сектантство — сектярство, сектанство 
Секунда — секунда 
Селадонь — милодан, джигун, бабій 
Селедка, селедочка — оселедець. Сіиреа 

Ьагеп§из 
Селедникь, рос. СЬепоробіит Тоигп —ло¬ 

бода 
Селедочньїй — оселедцевий 
Селезеній, селезневь — качурів, селезнів 
Селезенка, селезеночка, анат. Ілеп, зріеп — 

сележінка, коса, с,еледянка 
Селсзеночньїй — сележінковий, селедянйй 
Селезень — качур, селезень 
Селезниха, пт. Апаз ЬозсЬаз — качка 
Селеникь, рос. ЗатЬисиз еЬиІиз Ь. — бузнйк, 

в’язовнйк 
Селеніе — село, селище., сельбище 
Селитра, №ігшп — салітра 
Селитренньїй—салітровии. — Селитренньїя 

ямьі — бурти 
Селитровареніе — салітранйцтво 
Селитроварня — салітрарня 
Селитроварь — салітраник 
Селитроватьій — сарітруватий 
Селитренньїй — салітровий 
Селить, поселить, ся — селити, поселити, 

обреляти, ся, оселити, ся, осідати, 
осісти 

Селишко — сільце 
Село — село, (в Слобідській Україні) — сло¬ 

бода 
Сельдерей, рос. Аріиш §гауео1еп$ Ь. — се¬ 

лера 
Сельдь, риба Сіиреа Ьагеп§и$ — оселедець, 

(здр.) — оселедчик, (астраханський) — 
бишак, (чорноморський) — скумбрія 

Сельдяной — оселедцевий 
Сельскій — сільський 
Сельцо — сільце 
Сельчанинь, селяїшнь — селянин; селюк 
Селянка, селяночка — селянка, (здр.) — 

селяночка, селючка ( 
Семга, риба 8а1то заіаг — сімга, сеньга 
Семейньїй — родинний, сімейний, сім’я¬ 

нистий 
Семейсуво — родина, сім’я, сімейство, фа¬ 

мілія 
Семенить — дрібцювати 
Семериковьій — семерикбвий 
Семерикь — рімерйк 
Семерка — сімка, сімака 
Семеро — семеро , 
Семидесятилітіе — сімдесятоліття 
Семидесятьій — сімдесятий 
Семидневиьій — семиденний 
Семидюймовьій — семицалевий 
Семилітіе — семиліття 
Семилітка — семилітка, сімлітка 

Семилітній — семилітній; семиліток, семи¬ 
літка (шо від роду СІМ літ) 

Семимісячний — семимісячний 
Семинаристь — семинарйст 
Семинарія — семинарія 
Семинарскій — семинарський 
Семинедільньїй — семитижневий, семи- 

тижньбвий 
Семипальїй — семипільний 
Семипольнрій — на сім змін, у сім рук, се- 

мизмінний 
Семиняденіїьій — семип’ядний 
Семисаженньїй — семисажньовий 
Семисотий — сімсотий 
Семиструнний — семиструнний, на сім 

струн 
Семитисячний — сімтйсячний, семитйсяч- 

ний 
Семифунтовьій — на сім фунтів, семифун- 

товий 
Семнадцатьій — сімнадцятий 
Семнадцать — сімнадцять 
Семь — сім. — Семь сь половиною—піввось- 

ма. — Семь разь — семикрати. — Вь 
семь разь больше — семерйцею. — 
Семь воловь вь плугь — семерйця 

Семьдесять — сімдесят 
Семьсоть — сімсот 
Семья — родйна, сім’я, сем'я, сімейство 
Семьянинь — сім'янйн, сем'янйн 
Семьянистьій — сім’янйстий, сем'янйстий 
Сентябрьскій— вересневий, сентябрський 
Сенаторь — сенатор 
Сенатскій — сенатський 
Сенать — сенат 
Сентябрь — вересень, сентябрь, (стародав¬ 

нє) — жовтень, (перше число сього 
місяця) — літопровід 

Сепаратизмь — сепаратизм, відчах 
Сепаратистическій — сепаратистйчний 
Сербь — сербиі} 
Сервизь — сервіз 
Сердечко — серденько 
Сердечникь—1)рос.: а) Ьеопигиз Сагбіаса 

Б. — глуха кропива, сйндра; б) Саг- 
багпіпе ргаїепзіз Ь. — болотна жеру¬ 
ха; 2) шворінь, свбрінь 

Сердечно — сердечно, щйро, ревне 
Сердечний — 1) сердечний, серцевйй; 

2) сердечний, іцйрий, ревнии 
Сердечний корень, рос. Ро1у|опит Ьізіогіа 

— ракові шйики,,рачкй 
Сердито — сердйто, гнівнр, з серцем 
Сердитий — сердйтий, гнівний, лихйй, 
Сердить, ся — сердити, ся, гнівйти, гніва¬ 

тися 
Сердоболіе — жаліслйвість 
Сердобольньїй — жаліслйвий 
Сердоликь, камінь 5і1ех сагпеоіиз — каріоль, 

крівавник 
Сердоликовьій —'каріольовий, крівавнико- 

вий 
Сердце — серце. — Вь сердцахь — зо зла, з 

пересердя 
Сердцевидньїй — серцеватий, на взір серця 
Сердцевина — осередок, осереддя, иосердя. 

стрйжень ' 
Сердцевідець — серцевіда 
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СердцеЬдь — бабодур; серцеїд 
Сер(д)чать — гніватися 
Серебренирь — 1) срібельник (майстер); 

2) срібник, срібняк; срібляник; 3) рос. 
Роїепііііа аг§еп1еа Ь. — нагіднйк, 

. червйшник , 
Серебреніе — посрібрення 
Серебреносньїй — сріблодайний 
Серебреньїй — срібций, срібнянйй 
Серебреньїй — посріблений 
Серебристьій — сріблйстий, сріблястий 
Серебрить, ся — срібнйти, сріолйти, сереб- 

рйти, ся, 
Серебро — срібло, серебро , , 
СеребрЬть — срібліти, срібліти, серебріти 
Серебрякь, рос. Сошагшп раїизіге — вовче 

тіло, огірбшник 
Серебрянка — д. £еребреникь З 
Серебряньїй — срібний 
Середина, серединка — середина, середйн- 

ка; осередок 
Серсдка — середйнка 
Середной — середовйй (що буває в Середу) 
Сережньїй — сережковий, кульчикбвий 
Сермяга — свйта, свйтка 
Серна, Апіііоре гирісарга — дйка коза, 

сарна 
Ссрповидньїй — серпуватий 
Серповьій — серповйи 
Серпообразньїй — серпуватий 
Серпуха, рос. Баггаїиіа Ііпсіогіа — страхо¬ 

полох, яловень 
Серпь, серпикь — серп, серпок, серпик 
Серпанка — серпйнка,серпанок 
Серпяіючньїй — серпйнковий, серпанковий 
Серьга, (здр.) сережка, (частіше мн.) серьги, 

сережки— 1) сережка, (мн.) — сережки, 
(срібні) — ковткй, (кругленькі) — 
кульчик, кульчики, заушнйця; 2) (у 
рослин) — базька, базькй, брунька, 
котик, котики 

Серіозничать — поважно триматись 
Серьезно— 1) поважно, з повагою, серйозно; 

2) справді, вправді 
Серьезность — поважність, серйозність 
Серьезньїй — поважний, серйозний 
Сестра, сестрина, сестричка, (мн.) сестри 

— сестра, сестрйця, сестрйчка, се¬ 
стронька, (мн.)—сестри.—Двоюродная 
сестра—сестра впервих. — Внучатная, 
троюродная сестра — сестра у дру¬ 
гих. — Сестра милосердія — с. жаліо- 
нйця. — Названная с. — посестра, 
названа сестра 

Сестроубійство — сестродбйвство 
Сестроубійца — сестровбійник 
Сестринь, сестрицьінь — сестрин, сестрй- 

цин 
Сжалиться — змилосердитися, пожалкува- 

тися (над кцм), зглянутися (на 
кого), пожаліти (коро). — Сжалься 
надо мной! — пожалій мене! 

Сжарить, ся — спектй, ся 
Сжатіе — стиск, стиснення 
Сжато — стйсло, стйсно 
Сжатость — стйслість, стйсність 
Сжатьій — 1) ртйснений, стулений, здав¬ 

лений, сціплений; стйслий —д. Сжи- 

мать; 2) зжатий, д. Сжинать 
Сжевать — зжувати, нажувати і д. Жевать 
Сживать, сжнть — виживати, вйжити, збу¬ 

ватися, збутися, позбутися, здйха- 
тися 

Сжиганіе — спалювання 
Сжигать, сжечь, ся — палйти, спалйти, по- 

палйти ' 
Сжидаться — чекати, очікувати, дожида¬ 

тися 
Сжимаемость — стискальність 
Сжимаемьій — стискальний 
Сжиманіе — стйскування 
Сжимать, сжать, ся — 1) стискати, стйсну- 

ти, ся; стулйти, ся; (про зуби) — 
сціпити; 2) збігатися, збігтися 

Сжимательньїй —- стискаючий 
Сжнмь — стис, стиск 
Сжинать, сжать, ся — зжинати, зжати, по¬ 

жати, ся; (усе) — позжинати, ся 
Сжирать, сожрать — пожирати, пожерти 
Сзади — ззаду, позад, позаду, позатйллю 
Снбаритствовать — роскошувати 
Сибаритство — роскошування 
Сибарить, сибаритка — роскошрлюб, ка 
Сибирка— 1) д. МЬдянка 1; 2) сібірка (оде¬ 

жа); 3)холрдна,темна , 
Сибирскій — сібірний. — С. язва — телій, 

сібірка 
Сивенькій — сивенький 
Сивехонькій — сивісінький 
Сивизна — сивина 
Сивка — сиваш (кінь сивої масти) 
Сивоворонка, сивогракь, пт. Согасіаз §агги1а 

— синьоворонка, сивограк, сиворак- 
ша. ракша, красйворон 

Сивожельзньїй — темносірий (про коні), 
сивозалізций 

Сивуха — підпінок, сивуха 
Сивушний — горільчаний 
Сивьій — сивий. — С. конь — сиваш 
СивЬть, посивЬть — сивіти, посивіти 
Сигара — цигара 
Сигарочница — цигарниця, цигарничка 
Сигарний, сигарочньїй — цигарний 
Сигналь — сигнал, знак, гасло 
Сигнальний — сигнальний, гасловйй. — 

Сигнальний бочки (у запорожців) — 
фігура 

Сигнатура (мед.) — сигнатура 
Сигнатурний — сигнатурний 
Сиговий — сйговий 
Сигь — риба, сиз 8а1іо Іауауеіиз 
Сидень — 1) сйдень; 2) сидун, домонтарь, 

пічкур. — Сиднемь сидЬть — сйдьма 
сидіти 

Сидрь — яблушнцк (напій) 
Сидьйка — ли(і)нійка (критий повіз, в ко¬ 

трім сидять з обох боків) , 
СидЬлець (в шинку) — шинкарь, сиділь- 

ник, продарець 
СидЬлица — сидільниця, продавальниця 
СидЬлка, посидЬлца — сиділка, сідуха 
СидЬніе — 1) сидіння, сйдження, сидня, 

сидячка (в, гострх) — посиденьки; 
2) сідець, сіжа, рідавка, сідак 

СидЬть, сЬсть — сидіти, сісти. — Сидя — 
сйдячи, сйдячки, навсйдячки 
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Сидіть, висидіть — гнати, виганяти, ку¬ 
рити, вигнати, викурити (смолу, 
горілку) 

Сидячій — сидячий 
Сизенькій — сизенький 
Сизокрилий — сизокрилий , 
Сизоперий — сизоперий, сизопірий 
Сизьій — сизий, сивий , 
Сизіть, посизіть — сизіти, посизіти 
Сизякь — голуб сизий, сивий, сивак 
Сила — сила, міць, снага, потуга, змога. — 

Собственньїіми силами — самотужки, 
власними сйлами. — Силою —силою, 
живосйлом, силоміць. — Бьіть вь си- 
лахь — здужати. — Вь силу, подь 
силу, по силі, но мірі силь — по силі, 
під силу, по змозі, як посйлля. — 
Бьіть вь силі — мати сйлу, вагу. — 
Вь с. закона — по сйлі закона. — 
Всіми силами — з усії, з усієї сйли. 
— Сколько силь, со всіхь с. — яко 
мога, як мога, чим дуж. — Черезь с. — 
над сйлу. — Терять, потерять с. — без- 
сйліти, вйснажитися, стратити сйлу 

Силачь — силач, силак, дужак 
Силенка — сйлонька ! 
Силикать — кремінна сіль, кремінник, 

креміняк 
Синильная кислота, щелочь — синйльний 

квас, луг 
Силиться — силкуватися, пнутися, моцю- 

ватися 
Сило, силокь — сильце, сільце 
Силуз’ть — обрис , 
Сильно — дуже, здорово, міцно, вельми, 

сйльне, ревне. — Онь сильно занемогь 
— він дуже заслаб. — Сильно пьеть 
— дуже багато п’є 

Сильний — 1) дужий, сильніш, (дуже) — 
силенний, здоровий, міцний, по¬ 
тужний, снажнйй' 2) буйний, ряс- 
нйй. — Сильний цвІть, рос. Кдпипси- 
іиз асгіз І.. — дрібноц(ь)віт, зілля од 
трясці, козелець, ломйтник, жовто- 
брюшник 

Сильніе — дужче, сильніше, міцніше. — 
Сильніе становиться, сділат.ься — 
дужчати, сильнішати, міцнішати, 
подужчати; вбивати,ся в сйлу 

Символическій — символічний 
Символь — сймбол 
Симметрическій — симетрйчний 
Симонія — с(ь)в’ятокупство 
Симпат изировать — симпатизувати, прихи¬ 

лятись до кого, до чого 
Симпатически — симпатйчно 
Сіімнатическііі — симпатйчний, (на виду) — 

милозіркий 
Симпатія — симпатія, спочуття, потяг 
Синагога — синагога, школа 
Синева — 1) синь, сйнява, блакйть; 2) синяк 
Синеватьій — синявий, синюватий 
Синеголовіїикь, синеголовь, рос. Егуп§іит 

ріапит І,. — сйня колючка, миколай- 
ці, миколайчики, переполбшник 

Синелевий—1) синелевий; 2) бузковий. 
Синель — 1) синель, єдвабна тканйна; 

2) д. Сирень 

Синений — сйнений, посйнений 
Синенькій — синенький 
Синесть, сннета — сйність 
Синехвостка, пт. Моїасіїїа суапигиз — тря- 

сйхвістка (з синім хвостом) 
Синехонькій — синесенький 
Синець, риба АЬгашіз Ьаііегиз Сиг. — си¬ 

нець, сйньга, сишбга 
Сннеродь — синець, ціян 
Синешейка, пт. Моїасіїїа зуесіса — трясй- 

хвістка (з синьою шийкою) 
Синильникь, ца — 1) синйльник, ця; 2) рос. 

Ізаііз ііпсіогіа І.. — синячник, си¬ 
нйльник 

Синильная кислота — сйній квас 
Синильщикь, ца — д. Синіїльникь, ца 1 
Синить, ся — синйти, ся 
Синица, синичка — синйця, синйчка 
Синій — сйній 
Синій камень — сйній камінь, синяк 
Синовпикь, рос. Суіізиз Иігзиіиз Ь. — де¬ 

реза 
Синодальний, синодскій — синодський, си- 

нодовий 
Синодинь — поминальниця, грамотка і д. 

Помяникь 
Синонимь — рівнознака, синонім 
Синтаксиси — складня, синтакса, сйнтак- 

сис 
Синтаксическій — складневйй, синтаксйч- 

ний 
Синь — лязурок 
Синька — сйнька ( 
Синіть, посиніть — синіти, г]ОСЙніти 
Синітьря, засиніться — синіти, ся, засй- 

нітися 
Синюха, гриб А§агісиз уіоіасеиз Ь. — си¬ 

нюха, синяк 
Сиплость — хрйплість 
Сиплий, ло — хрйплий, ло 
Сипнуть, осипнуть — хрйпнути, охрйпнути 
Сиповка — дудка (з очерету) 
Сиповшикь — дударь 
Сипота — хриплйвість 
Сиреневий — бузковий, безовий. — Сирене¬ 

вая роща — бузнйк 
Сирень, рос. 8угіп§а уці^агіз Ь. — бузок, 

бузочок, без 
Сирота, сиротка,,сирогина, сиротинка — си¬ 

рота, рирітка, сиротйна, сиротйн- 
ка, сиріточка. — Безродинні сирота — 
сирота-безрода. — Круглий с. (що не 
має ні батька, ні матері) — кругом 
сирота. — Полусирота (без батька) 
— півсиротд 

Сироткинь — сирітчин 
Сиротскій — сирітський, сиротйн, сиротй- 

ний, сиротинський 
Сиротство — сирітство 
Сиротствовать, сиротіть, осиротіть — си¬ 

ротувати, сиротіти, осиротіти, по¬ 
сиротіти , 

Сиротствующій — сирота, осиротілий 
Сирьій — 1) осиротілий, сирота; 2) безпо¬ 

радний 
Сирічь — себ-то 
Система — система, уклад 
Систематикь — систематик 
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Систематическій — систематичний 
Ситець — ситець, ситчик 
Ситечко — ситко, ситце, ситечко 
Ситиикь — 1) рос. 8сігри$ ІасизЦіз, 8. ра- 

1и$їгі$ — осітняг, сітняг, рогіз; 2) сйт- 
. ниця (хліб) , 

Ситими — ситний (просіяний на сито) 
Сито — сито, (не густе) — підситок 
Ситовьій —- осітнягбвий 
Ситочньїй — ситовий 
Ситуація — ситуація, становище 
Ситце — ситко 
Ситцевий — ситцевий 
Сифились — пранці, сифіліс 
Сіп нілитикь — сифілітик 
Сифилитичсскій — сифілітичний, пранцю¬ 

ватий 
Сифонь — цмок 
Сіяніе — сяяння, сяєво, сяйво. — СЬверное 

сіяиіе — заграва північна 
Сіятельиьій — ясновельможний 
Сіятельство - ясновельможність ' 
Сіять — сяяти, сяти, сіяти, променіти, зо¬ 

ріти 
Скабіоза, рос. 8саЬіога агуепзі$,8уп — наго- 

ловаток, синявка, свербіжниця 
Сказаніе — переказ, оповідання, оповідь, 

опис 
Сказатель, ница — оповідач, ка 
Сказать — сказати 
Сказка, сказочка — 1) казка, казочка, бай¬ 

ка, баєчка; 2) показ, пояснення 
Сказочникь — казкар, байкар 
Сказочньїй — казковий, баєчний 
Сказуемое — присудок 
Сказьівать, сказать — казати, переказува¬ 

ти, оповідати, сказати, переказати; 
держати мову, річ. — Между нами 
будь сказано — кажучи між нами, 
нехай між нами зостанеться. — Ска- 
зался больньїмь — об’явився слабим 

Скаканіе — скакання, плигання 
Скакать — 1) сказати, плигати, стрибати, 

скочити^ скікнути, плцгнути, стриб¬ 
нути; 2) скакати, бігти скоком, 
навскоки 

Скакливьій — скакучий 
Скаковой — біговий 
Скакунь,скакунья,скакуиокь,скакунчикь 

— скакун, ха, скакунець, стрибун, 
стрибач, стрибуха, стрибунець, по¬ 
стрибунчик; 2) Сісіпаеіа, (ком.) — 
плигун 

Скйла — скаля, поділка 
Скала — скеля, скала 
Скалистьій—скелистий, скадьнйй. — Скали- 

стьія горм — кряжові гори 
Скалить, оскалить, ся — скалити, вискалю¬ 

вати, ся, шкірити, вишкірити, ся 
Скалка — качалка 
Скалозубь — д. Насмішникь 
Скалочньїй — скелевий 
Скальївать, сколоть — 1) виколювати, вй- 

колоти, (мережки на папері); 2) ско¬ 
лювати, сколоти, рубати, колоти, 
порубати, поколоти 

Скамья, скамейка, скамеечка — лава, лав¬ 
ка, лавочка, лавонька, (широка) — 

прймость, (невелика) — прйдавок, 
(коротка, рухома) — ослін, ослінчик, 
(в школах) — парта,Дмаленька, під 
ноги) — підніжня, стільчик 

Скандаль — скандал, бешкет. — С. кому 
сдЬлать — сорому наробйти (кому) 

Скандальньїй — скандальний, бешкетний 
Скандовать — скандувати 
Скань — сукані нитки 
Скапливать, скотіть, ся — збирати, зібра¬ 

ти, ся, назбирати, ся 
Сканьївать, сконать — скопувати, скопати 
Скарбь — добро, збіжжа, скарб 
Скаредность — скнарість; шкарадність 
Скаредньїй — 1) скнарий і д. Скупой; 

2) шкарадний, поганий 
Скаредь — 1) скнара; 2) шкарадник, пога¬ 

нець 
Скарлатина — шкарлятйна 
Скармл ивать, скормить — вигодовувати, ви¬ 

пасати, вйгодувати, вйпасти 
Скассировать — скасувати, покасувати 
Скатертка, скатерть — скатерка, скатертй- 

на, обрус, настільник 
Скатистьій — згористий, покотистий, 
Скать —,1) скочування; 2) спуск, згір’я, 

покіт, спадистість; 3) стан (коліс); 
4) риба Ко)а сіагаїа — скат, рая ко¬ 
люча 

Скатьівать — 1) (скатить, ся) — скочувати, 
скотйти, поскочувати, ся; 2) (ска- 
тать) — згортати, звивати, згорнути, 
звйти 

Скать, соскать, ся — сукати, зсукати,, ся 
Скачивать, скатить — змивати, споліску¬ 

вати, змйти,сполоснути 
Скачка — 1) скакання, гарцювання; 2) біг, 

перегін, гони 
Скачокь — скік, (мн.) — скоки, стриб, стри¬ 

бок, плйг. — Скачками (бігти) — ско¬ 
ком, перескоком, вйстрибом, вйбри- 
ком 

Скачущій — скакучий, стрибучий 
Скашнвать, скорить — 1) сколювати, скосй- 

ти; 2) зрізувати навкісь, наскосй, 
скісно , , 

Скважина, скважинка — щілина, щілинка, 
шпара, шпарка, дірка, скалубина 

Скважистость — дірчастість, діркуватість 
Скважистмй, скважньїй — діркуватий, дір¬ 

частий, продіркуватии 
Сквашивать, сквасить — квасити, покваси¬ 

ти, сквасити 
Скверна — паскудство, погань і д. Гнус- 

ность 
Сквернавець, сквсрнавка — паскудник, по¬ 

ганець, паскудниця, поганка 
Скверно — погано, гйдко, паскудно, мер- 

зено 
Сквернословнть — непристойні речі гово- 

рйти, блягузкати 
Сквернословець — непристойний в мові, 

непристойномбвець 
Сквернословіе — непристойна мова 
Сквернословньїй — непристойномовний 
Скверность — погань, паскудство, плю¬ 

гавство 
Скверньїй — поганий, паскудний, гидкіш, 
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мерзений . , 
Скверніть — поганіти, поганішати, мерзе- 

ніти 
Скверь — садок (на міському пляцу), 

сквер 
Сквитовать, ся — поквитувати, ся . 
Сквознстьій — 1) діркуватий, прозірний; 

2) прос(ь)вітчастий 
Сквозить — крізнйти, провівати наскрізь; 

прос(ь)вічувати ( 
Сквозникь — прос(ь)вітчастий, прозорий 

овіч 
Сквозной — скрізнйй, крізпйй. — С. вітерь 

— протяг, крізний вітер, продув. — 
С. дьіра — дірка наскрізь. — С. дворь 
— прохідний двір 

Сквозь — крізь, через 
Скворець, скворка, пт. 5Шгпиз уи1§агіз — 

шпак, шпачиху 
Скворсшня — шпаківня 
Скворцовь — шпачйний 
Скворцрвьій— 1) шпаковий, шпачйний, шпа- 

ківський; 2) шпаковйтий, д. Масть 
Скелетньїй — кістяковий 
Скелеть — кістяк, шкелет, снасть 
Скептикь — скептик, неймовіра , 
Скептически — скептйчно, неймовірно 
Скептическій — скептйчний, неймов.ірний 
Скептицизмь — скептицизм, неймовірство 
Скидка — скидання; скйдка, знйжка 
Скиніа — скйнія, намет 
Скипаться, скипьться — скипатися, ски- 

пітися 
Скипетродержець, скипетроносець — бер- 

ловладця, берлоносець 
Скипетрь — берло 
Скипетрь царскій, рос. УегЬахсшп пі§гит 

Ь. — оман, дивина; V. ЬусЬпіІіз — 
коров’як, заяче ухо, бабки; V. ТЬар- 
зиз С. — дрябчак, ведмеже ухо, 
с(ь)вічі 

Скипидаршікь, рос. Азагшп еигорае(ит І.. — 
копитень, копитець, копитці, копит¬ 
няк 

Скипидарньїй — шпигинарний 
Скипидарь — шпигрнарь 
Скипіть, ся — скипіти, ся 
Скирда, скирдь—стйрта, (соломи)—ожеред 
Скирдньїй — стиртовйй 
Скисаніе — скисання 
Скисать, скиснуть — скисати, скйснути 
Скитаніе — скитання,скйтки; тиняння 
Скиталець,скиталица — скитальник,ски¬ 

дальниця; заволока, бурлака, бур¬ 
лачка 

Скитальчество — бурлакування, блукання, 
тиняння 

Скитаться — скидатися, бурлакувати, тиня¬ 
тися, нйпати 

Скитникь — скйтник 
Скитническій — скйтницький 
Складка — 1) складання,,складування; 

2) складка, згортка, збірка, зморшка, 
(частіше мн.) — збори; 3) складка 

Складин — складаний образ 
Складно — складно, до ладу 
Складной — складаний , 
Складность — доладність, згідність, склад¬ 

ність (тіла) ' 
Складньїй — доладний, згідний; складний 
Складочньїй — 1) вкладний. — Складочньїя 

деньги — вкладні гроші, вкладки; 
2)складовйй 

Складчатьій — збористий, складчатий, ряс- 
нйй, фалдйстий 

Складчикь, ца — вкладник, ця; складач, ка 
Складчина — складка 
Складь— 1) склад, лад, складність, долад¬ 

ність; 2) з’язок (думки); 3) склад, 
магазйн, гамазея; 4) будова, стать 

Складьіваніе — складання, складування 
Складьівать, скласть, ся — 1) складати, 

скласти, ся, поскладати, ся, (шма¬ 
точки до купи) — стулйти, постулю¬ 
вати; 2) складатися, скластися, скй- 
нутися; 3) звертати, звернути, скла¬ 
сти. —Спожить вину иа другого—звер¬ 
нути, скласти вину на кого. — Спо¬ 
жить голову — головою наложйти 

Складьішокь — опецок 
Склевьівать, склсвать — скльовувати, ви¬ 

дзьобувати, склювати, поклювати, 
вйдзьобати ' 

Склеиваніе — склеювання,уліплювання 
Склеивать, склеить, ся — зліплювати, скле¬ 

ювати, зліпити, склеїти, ся 
Склейка — 1) склеювання, клеїння; 2) скле- 

їне (місце) 
Склепка — 1) нютування; 2) знютоване, 

склепане (місце) 
Склепной — нютбваний, клепаний 
Склепньїй — склеповйй 
Склепь — склеп 
Склепьівать, склепать — заводити, завестй 

у нюти, нютувати, знютувати, бра¬ 
ти, взяти на нюти, склепади 

Склещиватьсн, склещиться — стишуватися, 
скліщитися (про собак) 

Скликаніс — скликання 
Скликать, скликивать, скликнуть, ся — скли¬ 

кати, склйкати, поскликати, згуку¬ 
ватися, згукнутися 

Скличка — скликання,склик 
Склоненіе — 1) нахйлювання, нахиляння, 

схиляння, підмовляння, підмова; £) по- 
хйлість, схил; 3) (грам.) — відміна 

Склошюсть — нахил, нахйльність, похй- 
лість, схйльність^ потяг, охота 

Склонньїй — схйльнии, охочий хотлйвий 
Склонь — спад, похил, схил. — Южнмй 

склонь — навсоння. — Склонь гори 
— узбіч, спад, похил горй. — {За склоні 
дней, жизни — на схилку віку 

Склоннемость (грам.) — відмінність 
Склоняемьій (грам.) — відмінний 
Склонять, склонить, ся — 1) схиляти, нахи¬ 

ляти, схилити, нахилйти, похилй- 
ти, ся, підклонйти, склонйти, ся, прихи¬ 
ляти, прихилйти, ся. — Склонить голо¬ 
ву — схилйти голову. — Склоненньїй, 
склепившійся—похилий, похилистий. 
— Склонясь—схилившись, (на)хйльці. 
— С. на свою сторону — залучйти, 
привернути, навернути (до себе, на 
свій бік); 2) відміняти, відмінити 

Склочивать, склочить, ся — кудовчити, кош- 
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лати, скудовчити, роскбшлати; скім- 
шитися 

Сключать, сключить — брати, взяти у замки 
(про будування) 

Склянка — 1) шклянка, пляшечка, слоїк; 
. 2) пісбшний годинник; пів години 

(на пісбшному годиннику, у моря¬ 
ків). — Тенерь седьмая склянка — 
тепер четверта година 

Скоба, здр. скобка — 1) клямра, скаба, 
скабка, (у дверей) — клямка; 2) під¬ 
ківка (під закаблуки); 3) (грам.) — 
скабка, дужка 

Скобель — скобель, струг, (на взір ножа) —- 
шкрябач 

Скобельньїй — струговий 
Скобить, заскобить — клямрувати; брати, 

взяти, замикати в скабки, в дужки 
Скобленіе — стругання, скромадіння 
Скоблить, вискоблить — стругати, скребти, 

скромадити, вистругати, вискребти, 
вйскромадити 

Скобяной товарь — деревня, дерев’яне на¬ 
чиння (посуда, лопати, вила і т. д.) 

Сковеркивать, сковеркать — корчити, кри¬ 
вити, пркорчити, уюкривйти, скор¬ 
чити, нівечити, знівечити 

Сковка — 1) сковування; 2) сковане (місце), 
сков 

Сковорода, сковородка — сковорода,ско¬ 
ворідка, пательня, панва 

Сковородникь — чаплія 
Сковьівать, сковать — 1) сковувати, скувати, 

посковувати; 2) заковувати, заку¬ 
вати, закути, забивати, забити у 
кайдани, у пута, у залізо 

Сковьіривать, сковьірять, сковьірнуть — 
сколупувати, сколупати, сколупну¬ 
ти, посколупувати 

Скокь — скік, підскік, стриб, плиг; вибрик 
Сколачивать, сколотить, ся — збивати, зби¬ 

ти, ся (з чого і з чим) 
Сколокь — зразок, взір (знятий виколю¬ 

ванням) 
Сколотила — маслянка 
Сколь — скільки; як, яко, як же. — Сколь 

возможно — яко мога, скільки мбга 
Скользить, скользнуть — сковзатися, під- 

скбвзуватися, сковзнутися, під¬ 
сковзнутися; совгатися. — Скользя 
— поковзом 

Скользкій, скользко — сковзькйй, ковзькйй, 
скбвзько; слизький, слизько 

Скользскость — слизькість, слизота 
Скельній—якйй. —Сколькихь літь онь умерь? 

— яких літ, в якрх літах, він помер? 
Сколько — скільки, кільки, кілько; якого. 

Сколько-то—скціьки-сь.—С. міф нзвЬ- 
стно — як,мені відомо, о скі/іьки 
відомо мені. — С. вибудь — скільки 
небудь, що небудь, де-що. — С. 
можно — яко мога, як посйлля. — С. 
силь хватить — чим дуж. — С. много 
— якого багато 

Скомкагь, ся — зібгати, зімняти, ся; скім- 
шйтися 

Скоморохь — фи(і)ґляр, блазень, кумедник, 
штукарь 

Скоморошескій — фи(і)ґлярський, кумедіян- 
ський,штукарський 

Скоморошество — фи(і)ґлярство, кумедіян- 
ство 

Скоморошесівовать, скоморошить—фи(і)ґлю- 
вати, штукарювати 

Скомпрометтировать, ся — сорому завдати, 
сорому набратися, у славу ввести 

Сконфузить, ся — осоромити, ся, сорому 
завдати, набратися 

Скончаніе — кінець, скінчення. — До сконча- 
нія вЬка — до кінця с(ь)віту 

Скончать, ся — 1) покінчати, скінчити, ся; 
2) сконати, покопати, умерти, пере¬ 
ставитися, дуба дати, гегнути 

Скопець — скіп, скопець, валах, холоштан 
Сконидомь, ка — скнара, скупердяга 
Скопировать — скопіювати 
Скопить, оскопить — скопйти, валашати, 

холощати і д. Оскоплять 
Скопище — стовпище, натовп 
Скопленіе — збирання; скупчення, скуплен¬ 

ня, згромадження; (людей) — стов¬ 
пище, стовписько, здвиг, тиск 

Скоплять, скопить — збирати, зібрати, зби¬ 
вати, збити,скобіжити 

Скопчество — скопецтво 
Скорбить — крухмалити 
Скорбленньїй — крухмалений 
Скорблость — шкарублість 
Скорбльїй — шкарублий, шкарубкий 
Скорбнугь, заскорбнуть — шкарубнути, за¬ 

шкарубнути 
Скорбний — 1) недужий, немічний; 2) сум¬ 

ний, журний,скорбний,скорботний 
Скорбь — жаль, туга, журба, печаль, скор¬ 

бота, смуток ' 
СкорбЬть — тужити, сумувати, скорбіти, 

вболівати над чим, побиватися, вби¬ 
ватися ( 

Скорбящій — журнйй, боліючий 
Скоренькій, ко — скоренький, ко, швидень¬ 

кий, о, хутенький, о 
Скорехонько, екорешенько — хутесенько 
Скорлупа (горіхів, кавуна) — лушпйна, 

лушпайка, лушпйнка, (зб.) — лушпйн- 
ня, (тверда дуже) — шкаралупа 

Скорлупньїй—лушпйнний, шкаралупний.— 
Скорлупньїя животньїя — шкаралупні 
тварі, шкаралупники , 

Скорнякь — чинбарь, кушнір, гарб.ар 
Скорнячество — чинбарство, кушнірство, 

гарбарство 
Скорнячество — чинбарювати, кушнірувати 
Скорнячить — кушнірський, чинбарський 
Скоро — скоро, швйдко, хутко, незабаром, 

незабавом, небавом 
Скоробить, ся — покорчити, попачйти, по- 

шкарубити, ся , 
Скороговорка — скороговірка 
Скорозркльїй — скороспілий, скоростйглий, 

скороздрий 
Скоромить, оскоромить, ся — скоромити, 

поскорбмити, ся, зламати піст 
Скоромникь, -ница — скоромник, скором¬ 

ниця 
Скоромничать — їсти скором, не додержува¬ 

ти посту 
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Скоромь, скоромное — скором, скоромне 
Скороножка, ком. Опізсиз тигагіиз — сто¬ 

нога 
СкороопьяняюіціГі — п’янкуватий 
Скоропись — скоропис 
Скорописаніе — скоропис 
Скорописець — скорописець 
Скорописний — скорописний 
Скороснілость — скороспілість, скоро¬ 

стиглість, скороздрість ' 

Скороснішньїй—сквапливий, скорос(ь)піш- 
ний, скорохватський 

Скоропостижнмй, но — наглий, нагло, рап¬ 
товий, раптом, без часу. — Скоропо- 
стижная смерть — нагла смерть 

Скоротечно — нагло; прудко, бистроплйнно 
Скоротечность — наглість, прудкість, би¬ 

строплинність 
Скоропреходящій — скороминучий, недовго¬ 

часний 
Скороспілка — 1) рос. Ргітиіа оГГісіпаІіз 

.їася. Р. уєгіз Ь. — сор,очі лапки, бо¬ 
жі ручки; 2) скороздрій, скороздра 

Скороспілий — д. Скорозрідьій 
Скорострільний — скорострільний, скоро- 

пальний 
Скорость — скорість, хуткість, швйдкість, 

прудкість, спіх (в роботі) 
Скоротать — скоротати, покоротйти. 
Скоротечньїй — бистроплйнний, наглий 
Скороходь — бігун 
Скороходь — швидка хода 
Скорпіонь, ком. Зсогріо еигореиз — скорпій, 

скорпіон 
Скорчивать, скорчить, ся — корчити, скор¬ 

чити, ся. — Скорчить гримасу — скри- 
вйтися 

Скорьій — скорий, хуткий, швидкйй, пруд- 
кцй, шпаркий. — Боліє скорьій — ско¬ 
ріший, швйдчий. — Самьій скорий 
— найркорішнй, найшвйдчий, най¬ 
швидкіший. — Вь скоромь времени 
— і незабаром. — На скорую руку — 
на швидку руку, похапцем 

Скоріе -— скоріш, скоріше, швйдче, мер¬ 
щій, хутчій. — Какь можно скоріе — 
яко мога швйдче, чим дуж 

Скоса — скоса, зйзом, крйво , 
Скось — 1) скіс; 2) косогір, згір’я 
Скотина — скотйна, бйдло, товарина, худо- 

бйна, (поб.) — товаряка 
Скотникь — скотарь 
Скотница — скотарка ( 
Скотньїй — скотйнячий, товарячий, худіб- 

ний. — С. дворь — о^бра 
Скотонодобньїй — скотоподібний, до бйдла 

подібний 
Скотски — як скотйна, як худобйна 
Скотоводство—скотарство. — С. заниматься 

— скотарювати, скотарити 
Скотобойня — бойня, (частіше мн.) — бойні, 

різнйця 
Скотоводь — скотарь 
Скотскій — скотйнячий, товарячий, бидля- 

чий 
Скоть — товар, худоба, бйдло, череда. — 

С. молодой — молоднйк, молодняк. — 
С. рабочій — робоча худоба, тягло. — 

С. рогатий—рогова худоба, рогатйзна 
Скотство — бидлячість, грубість 
Скошепіе — скіс (р. скосу) 
Скочить — скочити, скікнути, плигнути, 

стрибнути 
Скрадьівать, скраеть, ея —■ 1) викрадати, 

вйкрасти; 2) таїти, крйти, ховати, 
притаїти, утаїти, сховати, ся 

Скраивать, скроить — краяти, викраювати, 
покраяти 

Скрашивать, скрасить — прикрашати, за¬ 
крашати, приоздобляти, прикра¬ 
сити, приоздобити 

Скребница — гребло, згребло, греблиця, 
гребнйця 

Скребокь — скребачка,шкрабачка 
Скрежетаніе — скреготання, скрегіт 
Скрежетать, зрскрежетать —скреготати, 

скреготіти, заскреготіти, заскре¬ 
готати 

Скрежеть — скрегіт , 
Скресть — скреотй, шкрябати, шкработіти, 

скромадити 
Скрещать, скрестить — складати, скласти, 

згорнути навхрест, схрестйти, скри- 
жувати , 

Скрещнвать — мішати, парувати різні по¬ 
роди 

Скривливать, скривить, ся — викривляти, 
вйкривити, покривйти,скривити, ся 

Скрижаль — таблиця 
Скрипачь—скрйпник, (здр.)—скрйпничок, 

скрипнйченько,скрипач, скрипаль 
Скрипковий — скрипковйй 
Скрипій, рос. Зрігаеа ІЛтагіа 1.. — огірош- 

ник, медуниця, жаб’ячі конопельки 
Скрипка — скрйпка, скрипйця, (здр.) — скрй- 

почка 
Скрипни, скрппотня — скрип, скрйпнява, 

рип, рйпнява, рипотня, скрппотня 
Скрипунь, ком. СегатЬіх, Оогсасііоп — скри¬ 

пун, музйка, музйчка 
Скрипуха, рос. Сгеріз Іесіогит Ь. — кульба¬ 

ба, дйкий молочай 
Скрипучій — скриплйвий,скрипучий, рип- 

лйвий 
Скрипченка — скрипчйнка 
Скрипь — скрип, руп 
Скрипініе — скрипіння , 
Скрипіть, заскрипіть, скрипнуть — скрипі¬ 

ти, рипіти, рйпати, рйпнути 
Скромпикь, ца — плохута, скромник, ця 
Скромничать — бути скромним 
Скромность — скромність, смйрність 
Скромний — скромний, тйхий, смйрний, су- 

мйрний, (дуже) — плохйй 
Скронать — 1) златати, склеїти; 2) зляпа¬ 

ти, спартачити 
Скругливать, скру глять, скруглить, ся — за¬ 

круглювати, закругляти, закруглй- 
ти, ся 

Скручивать, скрутить, ся — скручувати, 
скрутйти,ся 

Скручинить — завдати жалю, сум навести 
Скрьівательство — перехови, переховування 
Скрьівать, скрьіть, ся — 1) крити, укрйти, 

ховати, сховати, переховувати, пе¬ 
реховати, ся. — Скривающійся — крйю- 
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Сладить — солодити, (потроху) — підсолб- 
жувати 

Сладкій, ко—солодкий, солодко. — Сладкое 
— солодке. — Сладкая трава, рос. 
НегасІеишзрЬопбуІіиш Ь. — борщів¬ 
ник. — Сладкій корень, с. гіапорот- 
никь, рос. Роїуробіит уи1§аге Ь. — 
папороть, солодиш 

Сладкова тость — солодкуватість, пбсолод- 
кість 

Сладковатьш — солодкуватий, пбсолодкий 
Сладкогласіе — милоголбсся 
Сладкогорько — солодко-гірко 
Сладкозвучньїй — милозвучний 
Сладкорічивьій — солодкомовний 
Сладостньїй — солодкий; любий 
Сладострастіе — похіть, сласнбта, любаш- 

ність 
Сладострастньїй — похотлйвий, сласний, 

любашний, ярлйвий 
Сладость — солодкість, сблодість, сблодь, 

солодощі 
Слаже, слаїце — солбдче. — ДІлаться слаже 

— солбдчати 
Слаживать, сладить, ся — 1) лагодити, зла¬ 

годити, улагодити, упорядкувати; 
2) справлятися, справитися; 3) умов¬ 
лятися, згбжуватися, умовитися, 
згодйтися, погодйтися 

Слазить — 1) злазити, вилазити; 2) злі¬ 
зати 

Слазь — одчіпне 
Сламливать, сламьівать, сломать, сломить, 

ся — 1) зла(6)мувати, розлбмувати, 
зламати, зломити, розломйти, ся, 
розвалювати, розвалйти; 2) пере¬ 
магати, перемогтй, подужати 

Сланець, кам. Зсйізіиз — лупець, лупок 
Сланцоватьій — лупцеватий 
Сланцовьій — лупцевий 
Сластена — ласій, ласун, ласуха 
Сласти — ласощі, солодощі, лагомйни 
Сластолюбець — ласощохлйст, ласощо- 

люб, лагомйнець 
Сластолюбивьій — ласий, лакбмий, ласощо- 

любний 
Сластолюбіе—лакбмство, ласощолюбство 
Слать, послать, ся — слати, посилати, по¬ 

слати, ся 
Слега — лежень (бальок) 
Слегать, слечь — лягати, лягтй (в ліжко) 
Слегаться, слежаться, спечься — злежува¬ 

тися, злежатися, позлягатися. —(Зле¬ 
жавшійся — злеглий 

Слегка — злегка, легенько; помалу, трохи; 
почасти, прйхапцем; здалека. — Слег¬ 
ка заболіть — приболіти 

Слеза, слезинка, слезка — сльоза, сльози¬ 
на, сльозйнка, (здр.) — слізка, слі¬ 
зонька 

Слезливьій — плачлйвий, тонкосльозий 
Слезникь — слізнйця 
Слезливость,— плачлйвість 
Слезно — слізно,(з сльозами 
Слезньїй — 1) слізний, сльозовйй; 2) рев¬ 

ний, плачучий ( 
Слезомойка — тонкослізка і д. Плакса 
Слезотеченіе, мед. ЕрірЬога — слізотік 

Слесаревь — слюсарів, слісарів 
Слесарить — слюсарювати, слісарювати 
Слесарная — слюсарня, слісарня 
Слесарскій — слюсарський, слісарський 
Слесарство — слюсарс.тво, слісарство 
Слесарь —- слюсарь, слісарь, холодний ко¬ 

валь 
Слесарша — слюсарйха, слісарйха 
Слетать, слетіть, ся — 1) злітати, зніма¬ 

тися, злетіти, знятися; 2) злітатися, 
злетітися, позлітатися, поназліта¬ 
тися 

Слетать — злітати, облітати 
Слетокь — підліток 
Слеть — вйліт, зліт 
Слива, рос. Ргипиз ііошезііса — слйва, 

слйвка, слйвонька,(одна штука) — 
сливйна. — С. венгерская — угорка. 
— С. мелконлодная, Р. іпхіїіііа Е. — 
тернослива, кулька. — С. тернистая, 
Р. зріпоза Ь. — терен 

Сливать, слить, ся — 1) зливати, сточува¬ 
ти, злйти, сточйти, ся, позливати, 
посточувати; 2) виливати, вйлити; 
3) зливатися, злйтися 

Сливина — сливйна, сливове дерево 
Сливка — 1) слйвка, слйвочка; 2) зливання 
Сливки — І) вершкй, (здр.) — вершечки, 

сметанка; 2) злйвки (позливані, недо¬ 
питки) 

Сливной — позлйваний,зливнйй 
Сливньїй — слйвбвий, слйв’яний 
Сливнякь — 1) сливнйк, слйвбвий сад; 

2) слив’янка, сливняк ( 
Сливочньїй — сметанковий, з вершків 
Сливь — спад (води) 
Сливянка — слив’янка, сливняк, сливнячбк 
Слизень — слимак, слизняк (з пор 

м’якунів) 
Слизистий — слизовйй, слизуватий, слйз- 

ний, клеюватий. — С. оболонка — 
слйзниця, слизова болонка. — С. 
вьіділенія женскихь половьіхь ор- 
гаїїовь — слизоти 

Слизкій, ко — слизькйй, сковзькйй, слйзько 
Слнзкость — слйзькість, скбвзькість 
Слизковатьій — пбслизький, слизькенький 
Слизнуть — слйзнути 
Слизнякь, рос. АІсеа АІіЬаІа оГГісіпаїіз Ь. 

— калачики, проскуркй 
Слизьівать, слизать — злйзувати, злизати 
Слизь — слизь, слиз, слизота; шлям 
Слизіть, ослизьть — слйзнути, ослйзнути 
Слинять — злиняти, вйлиняри 
Слипаніе — зліплювання, зліплення 
Слипаться, слипнуться — злипатися, злйп- 

нутися 
Слитіе — злиття 
Слитковьій — зливковий 
Слитно -— вкупі, разом 
Слитньїй — сполучений 
Слитокь — злйвок ( 
Сличать, слинить — порівнювати, порівня¬ 

ти, звіряти, перевіряти, звірити, 
перевірити 

Сличеніе — порівняння 
Слишкомь — занадто, через край, геть-то 
Слияніе — 1) сполучення, зливання; 
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2) сплив, збіг 
Слобода, слободка — слобода, слобідка 
Слободской — слобідський, слобожанський 
Слобожаиинь — слобожанин 
Словарь, словарикь — словарь, словарець, 

словник,словничок 
Словесно — на словах, з уст, словесно 
Словесность — словесність 
Словесньїй — словесний, устний 
Словечко — слівце, словечко. — Ни словечка 

— ні словечка, ані телень, ані пари 
з уст 

Словно,— мов, немов, наче, неначе, ніби, 
ніби-то, буцім. — Словно какь бьі — 
мбв-би, мов пак, ніби-б то 

Слово — слово, річ; мова, розмова; про¬ 
мова. — Кь слову—до речі. — Испол- 
шль с. — справдити слово. — Обязьі- 
ватьсебясловомь — в’язатися словом. 
— Слово но слову — від слова до 
слова. — Не о томь слово — не в тім 
річ. — Не устоять вь слові — не 
додержати слова 

Словообразованіе — словотворення 
Словоохотливость — балаклй вість 
Словоохотливьій — балакливий, балакучий 
Словопреиіе — дискусія, росправа 
Словопроизводньїй — слововиводний 
Словопроизводство — слововивід 
Словотолкованіе — пояснення слів 
Словосочиненіе — словолад, складня 
Словоудареніе — наголос 
Словцо — слівце 
Слогь — 1) склад; 2) стиль, штиль, склад 

мови, спосіб виразу , 
Слоеное тісто — листкове тісто 
Сложеніе — 1) складання, додавання (ма- 

тем.); 2) склад, статура, будова 
(тіла); 3) компонування; 4) відда¬ 
лення (з уряду) 

Сложность — складність. — Вь сложности 
—• разом, гуртом, огулом 

Сложньїй — складний 
Слоеватость — листкуватість 
Слоеніе (гір.) — верствування 
Слой — 1) верства, шар, штат, ряд, (верхній) 

— верхняя, (у дерева коло кори) — 
оболонь, (дальші) — літбвцща. — 
Слон общества — верстви суспільства, 
громадянства; 2) листка, пелюстка, 
лйства (напр., у цибулі) 

Слоистьій — лусткйи; верствбваний 
Сломка — злом, зламання 
Сломь — 1) д. Сломка; 2) злом, зламане 

(місце) 
Слонить, заслонить — заступати, заступй- 

ти 
Слоновий — слоновий 
Слонь — слін (р. слона) 
Слониха — слонйця 
Слоняться — блукати, тинятися, снувати, 

сновиг(ґ)ати, вештдтися 
Слопать — злопати, стріскати, пожерти 
Слопець — лапка, д. Ловушка 
Слуга — 1) слуга, служник, челядник, че- 

лядйнець, наймит, (високого зросту, 
для паради) — гайдук; 2) слуга, го¬ 
товий до послуги 

Служака — службйста, горлйвий слуга 
Служанка — служанка, служнйця, служебка, 

слугйня, челядка, наймичка 
Служащій — служачий 
Служанкинь — наймиччин 
Служба — служба, обов’язок, уряд, посада, 

найми 
Служби — господарське будування (пе¬ 

карня, станя, повітки, льодовня 
то-що) 

Служебньїй — службовйй 
Служеніе — служення, служба 
Служилий — служйвий 
Служитель, ница — прислужник, ця, слу- 

жйтель, служебник, служник 
Служительскій — служнйцький, служеб- 

ничий 
Служить — 1) служйти; 2) отслужить — 

служйти, правити, одправити (слу¬ 
жбу Божу) 

Служка монастьірскій — служка, слимак 
Слукавить — злукавити 
Слупать, слупливать, слуплять, слупить, ся 

— злуплювати, здирати, злущувати, 
злупити, здерти, злущити, ся 

Слуховои — слуховйй. — С. труба, с. рожокь 
— говірна труба, слухавка. — Слухо- 
вое окно — дймниця 

Слухь — 1) слух; 2) слих, поголос, пого¬ 
лоска, чутка. — Распустить слухь — 
пустйти поголоску, чутку, розсла¬ 
вити, роздзвонйти 

Случай — випадок, трапунок, нагода, при¬ 
года, прйключка, припадок, случай; 
оказія; раз. — Вь такомь случаі — 
в такім разі. — Вь настоящемь случаі 
— в сім разі. — Во всякомь случаі — 
у всякім разі, в кожнім разі. — Вь 
противномь случаі — а то, а йнче, 
в протйвнім разі. — На всякій случай 
— про всякни вйпадок. — По случаю 
чего—з причйни, з нагоди. — При слу¬ 
чаі — при оказії, при нагоді, за на¬ 
годи. — Пепріятньїй с. — прйкра 
нагода. — Удооньїй с.—добра нагода. 
— Вькрайнемь случаі — в останнім 
разі. — По случаю войньї — з причй¬ 
ни війнй. — На случай войньї — на 
вйпадок війнй. — Пользоваться слу- 
чаемь —• корйстуватися з нагоди 

Случайно — вйпадком, припадково, випад¬ 
ково, случаєм 

Случайность — випадковість, припадко- 
вість 

Случайньїй — випадковий, припадковий 
Случать, случить — спускати, припускати, 

спустйти, припустйти (самця і са- 
мйцю) 

Случаться, случиться — траплятися, лупа¬ 
тися, випадати, трапитися, лучй- 
тися, нагодйтися; складатися, скла¬ 
стися. — Гді случится —де трапить¬ 
ся. — Мні не случалось,— не випа¬ 
дало, не приходилось мені. —Можеть 
случиться, что — може бути, що...- 
Что сь нимь случилось? — що з ним 
сталося? 

Случка — парування, спуск, прйпуск 
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Случньїй жеребець, бьїкь — стадник, огер, 
завідськйй жеребець; бугай 

Слушаніе — слухання 
Слушатель, ница — слухач, ка 
Слушать, ся, послушаться — слухати, ся, 

послухати, ся 
Сльїть, просльїть — славитися, вславитися 
Сльїханньїй — чуваний. — Сльїханное ли 

діло! — чи чувано? 
Сльїхать — чути, чувати 
Сльїшать, усльїшать — чути, чувати, вчу¬ 

вати, почути, вчути. — Сльїшать не 
хорошо — недочувати 

Сльїшаться, посльїшаться, усльїиіаться — 
чутися, причуватися, почутися, 
в(у)чутися, причутися 

Сльішііо — чути, чутно, чувати 
Сльїшиьій — чутцйй 
Сльїшніе — чутніш, чутніше 
Сльїшимьій.— іцоуути 
Сліва — зліва, з лівого боку 
Слідить — 1) слідйти, робйти слідй, на¬ 

топтати; 2) (мислив.) — шукати сліду, 
стежити, стежкувати, слідкувати; 
3) (за чімь) — доглядати (чого), на¬ 
глядати, назирати (за чим), пильну¬ 
вати чого, пантрувати (що) 

Слідоваціе — 1) прохід, перехід, хід; 2) на¬ 
слідування, д. Подражаніе 

Слідователь — слідчий 
Слідовательно — значить, то, себ-то, вихо¬ 

дить, значиться 
Слідовать — 1) (послідовать) — ітй, слідку¬ 

вати (за ким), ступати у слідй, 
пітй за кйм;,2) наступати, насту- 
пйти; 3) наслідувати (кому або чо¬ 
му), ітй (за ким або за чим); 5) на¬ 
лежати, належатися. — Слідуеть, слі- 
довало — а) виходить; б) слід, треба, 
повйнно, належить, годйться, гоже. 
— Какь слідуеть — як слід, як треба, 
як годйться, як грже 

Слідомь — у слід, слідом, слідком, на¬ 
зирцем , 

Слідственньїй — слідчий 
Слідствіе — 1) наслідок, добуток; 2) вйвід; 

3) слідство 
Слідуемьій — належний, належйтий, нале¬ 

жачий, приналежний, що належить, 
що припадає (кому)^ 

Слідующіи — наступний, наступаючий, 
слідуючий. — ІІа слідующій день — 
на другий день. —■ На слідующей 
неділь — на тім тйжні. — Слідующее 
— ось що, а саме, як то. — На зто 
онь сказаль слідующее: — на се він 
сказав бсь-що: , 

Слідь — слід, тропа, (неясний) — прослі¬ 
док, (ноги) — ступня. — И слідь его 
простьіль — і сліду його нема 

Слізать, слізть — 1) злазити, злізти, по¬ 
злазити, позлізати; 2) вилазити, вй- 
лізти , 

Сліпень, ком. ТаЬапиз Ьоуіпия — сліпень, 
сліпйй овід 

Сліпець — 1) сліпець, сліпак, сліпйй; 
2) (Ми$ тісрорЬ[а1ти$, Миз (Зраіах) 
ІурЬІиз — зінське щеня 

СлІПИТЬ? ОСЛІПИТЬ-СЛІПЙТИ, осліпйти 
Сліплеше — зліпдення 
Сліпливаніе — зліплювання, 
Сліпливать, сліпить, ся — зліплювати, злі- 

пйти, ся , , 
Сліпнуть, осліпнуть — сліпнути, осліпну¬ 

ти, порліпнути 
Сліпо — сліпо, осліп , 
Сліповатость — недобачливість, підсліпу¬ 

ватість , 
Сліповатьій — сліпенький, підсліпуватий 
Сліпой — сліпйй, сліпоокий, темноокий, 

незрячий, невидюч(щ)ий. — Бьіть слі- 
пьімь — сліпувати. — Сліпая кишка 
— контюх 

Сліпокурникь, ррс. Капипсиїиз С. ВаиЬ. — 
болотне зілля, козелець, яскір, К. 
зсеїегаїиз Ь. — царь-зілля, чорне зілля 

Сліпокурь, рос. — І) Согпиз зап§иіпеа 1„. — 
свидйна, свйдва; 2) Арешопе гапип- 
сиіоібез І. — жаб’яче зілля; 3) Зіоііагіа 
^гатіпеа Ь. — п’яна трава, п’яне сіно, 
вогонь-трава, блощичник , 

Сліпокь — зліпок, вйліпок, вйтиск, від¬ 
тиск 

Сліпорожденньїй — сліпйй зроду 
Сліпота — сліпота. — Куриная сліпота — 

куряча сліпота 
Сліпотствовать — сліпувати 
Сліпцовь — сліпцевий 
Сліпьішь — д. Сліпець 2 
Слюбливаться, слюбляться, слюбиться — 

кохатися, закохуватися, закохати¬ 
ся, покохатися; подобатися, сподо¬ 
батися, уподобатися 

Слюда, Міса, уйгигп КиїКепісит — лесняк, 
лшцак, кам’яне серце, блисняк 

Слюдисгьій — лоснякуватий 
Слюдяной — лосняковий, лищаковий 
Слюна, слюнка — слйна, слйнка , 
Слюнотеченіе — слинотока, слинотік 
Слюнтяй, ка — слинько , 
Слюнявьій — слйнявий, (лайливо) — пінявий 
Слякоть — сльота, слякота, ляповиця, хляга, 

ляпотнява, моква 
Сляпать — зляпати 
Смазка — 1) мазання, намазування, мащен¬ 

ня, мащіння, шмарування, (пряжі) 
— шліхтування; 2) омаста, омастка, 
мазйло, шмаровй(д)ло 

Смазливость — гожість 
Смазливьій — гарненький, вродлйвенький, 

гожий 
Смазьівать, смазать — мазати, мастйти, 

шмарувати, змазати, вймазати, по- 
мастйти, вймастити, нашмарувати, 
вйшмарувати 

Смазьіваніе — мащення, шмарування 
Смазь — шмаровй(д)ло 
Смаковать, посмаковать— куштувати, по¬ 

куштувати 
Смалчивать, смолчать — змовчувати, змов¬ 

чати, у(в)мовчати, примовчати 
Сманивать, сманить — 1) зманювати, знижу¬ 

вати, зманйти, знадити; 2) перема¬ 
нювати, перенажувати, переманй- 
ти,перенадити 

Смарагдь — д. Изумрудь 
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Смарьівать, смарать — стирати, стерти 
Смастачить, смастерить — змайструвати, 

втяти, утяти 
Сматьівать, смотать — змотувати, змотати, 

позмотувати 
Смахивать, смахиуть — 1) змахувати, змах- 

нути, позмахувати; 2) стинати, 
стяти, зітнути, зрубати (за одним 
махом); 3) вдавати, походити (на 
кого або на що), скидатися (на кого), 
вдаватися (в кого) 

Смачиваніе — змочування 
Смачивать, смочить — змочувати, обволо- 

жувати, змочити 
Смежать, смежить, ся — стуляти, стулити, 

склепити, С5( 
Смежникь — помічник 
Смежность — суміжність 
Смежньдй, но — суміжний, сумежний, по- 

міжний, сум(е)іжно, суміж 
Смекалка — догадка, догадливість 
Смекать, смекнуть—догадуватися, догада¬ 

тися, імкати, імкнути, домислятись, 
домислитись, 

Смердіть — смердіти 
Смерзать, смерзнуть, ся — змерзати, мерз¬ 

нути, змерзти, змерзнути, померзти, 
змерзатися, позмерзатися 

Смерзльїи — змерзлий, померзлий 
Смеркаться, смеркнуться — сутеніти, при¬ 

меркати, смеркати, посутеніти, при¬ 
меркнути, смеркнути 

Смертельно — смертельно, на смерть, на 
забій 

Смертельность — смертельність 
Смертельний — смертельний, смертенний 
Смертность — смертність 
Смертний —смертний. — С. грЬхь—гріх смер¬ 

тельний. — С. казнь — кара смер¬ 
тельна, кара на горло. — С. приговорь 
— осуд на смерть 

Смертоносний — смертянйй , 
Смертоубійственннй —душогубний, забій¬ 

ний 
Смертоубійство—душогубство, забійство 
Смертоубійца — убійник, душогуб 
Смерть — смерть, (акт) — умерлйни, страта, 

згуба. — Осуждать на смерть — на 
смерть, на зг^бу судити. — По смерть 
— до смерти, повік. — При сме.рти — 
на Божій дорозі, бути на вмерті. — С. 
скоропостижная — коротеча, нагла 
смеЬть. — Мнимая с. — завмертя 

Смерчь, ТурЬо, 5урЬо — водяний стовп, 
смерч 

Сметана — сметана 
Сметанники — 1) горщечок на сметану; 

2) ласий до сметани 
Сметанний — сметановий 
Сметать, смести, сместь — змітати, змести, 

позмітати 
Сметище — с(ь)мітнйк 
Сметка — 1) догадливість, тямок; 2) фа- 

стрйга, фастригування 
Сметки — с(ь)міттй; (борошна) — обметиця 
Сметникь — поминаний ліс (листв’янйй і 

чатйнний) і дрова (з такого міша¬ 
ного лісу) 

Сметьівать, сметать — 1) скидати, скйдати, 
поскидати; 2) фастриґувати, ригу- 
вати, сфастриґувати, зариґувати, 
пририґувати 

Смигиваться, смигнуться — переморгувати¬ 
ся, переморгнутися 

Смигнуть — моргнути, змигнути 
Смиловаться, смилости виться, смилосердо- 

ваться — змйлуватися, зглянутися, 
змилосердйтися 

Сминать, смять — мняти, зімняти, помняти, 
топтати, потоптати, пообминати, 
(хліб) — потолочити , 

Смиреніе — смйрність, покора, покірли¬ 
вість 

Смиренникь, на — смирний, на, плохйй, 
плохута, тихолюбеиь , 

Смиренпомудрий —рокірний, покірливий 
Смиренность — покірливість лагідність 
Смиренний — покірний, покірливий, пло¬ 

хйй 
Смирнтель, ница — усмирйтель, ка, ускро- 

мйтель, ка 
Смирительньїй — усмиряючий, ускромляю- 

чий 
Смирненькій, смирненько — смирненький, 

плохенький, ко 
Смирнехонькій, с.мирнешенькій, ко—смирне¬ 

сенький, плохесенький, ^о 
Смирно — смйрно, ТЙХО, СПОКІЙНО 
Смирнрсть — смйрність, сумйрність, спо¬ 

кійність 
Смирньїй — смйрнцй, сумйрний, тйхий, 

лагідний, спокійний , , 
СмирЬть, присмиріть,— смирніти, смирні¬ 

шати, посмирнішати 
Смирять, смирить, ся — усмиряти, присми¬ 

ряти, ускромляти, боркати, усмирй- 
ти, присмирйти, ускромйти, утихо- 
мйрити, ся, угамувати, ся, прибор¬ 
кати, корйтися , 

Смогать, смочь — могтй, змогтй, здоліди 
Смоква, дер. Рісиз сагіса Ь. — фйґа, фіга 

(овоч в’ялений) — інжйр 
Смокнуть — змокнути 
Смокльїй — змоклий 
Смоковиица — фйгове дерево 
Смоковничньїй, смоковньїй — фйґовий 
Смола — смола, (біла) — живйця, (коло осі і 

коліс) — коломазь 
Смолвиться — умовитись 
Смолеватьій — смолястий, смолкбвир 
Смолевкд, рос ЬусЬпіз уіясагіа І.. — смілка, 

смілка червона 
Смолевой — смолянйй 
Смоленіе — смблення 
Смолильщикь — смоляр, шмаровбз 
Смолистьій -— смолйстий, смолкйй 
Смолить — смо/ійти, шмарувати 
Смолка — 1) смілка, живйчка; 2) козубець 

(соснова або ялинова смола з квіт¬ 
ками, що вживається н^ те, щоб 
покадити в хаті); 3) смоління, смб- 
лення 

Смолкать, смолкнуть — замовкати, стихати, 
замовкнути,стйхнути, затйхнути 

Смоловарня, смолокурня — смолярня, діг¬ 
тярня 
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Смолоду — замолоду, з молодих літ 
Смолоііромьішлеіініікь — смоляр 
Смолотить — змолотити, вмолотити, вимо¬ 

лотити, (трохи) — підмолотйти 
Смолоть, ся — змолоти, ся, позмелювати, 

(трохи)—підмолоти.—Смолоть вздорь 
— мельнути, сказати дурницю 

Смоль — смола 
Смольиьій — смолянйй, живичний 
Смолянка, рос. 8іІепе посІіПога Ь. — луго- 

вйй натягач 
Смоляної! — смолянйй 
Сморкать, ся, смеркнуть, ся — сякати, ся, 

шмаркати, ся, шмаркнути, вйсяка- 
ти, ся 

Сморкунь, сморкунья — шмаркач, ка, віз- 
гравий,ва 

Смородина, рос. КіЬез — порічковий кущ. — 
С. красная, К. гиЬгиш Ь. — порічки 
червоні. — С. черная, К. пі§гшп Ь. — 
порічки чорні 

Смородинний — порічковий 
Смородиновка — порічківка 
Сморчковьій — сморжевий 
Сморчокь, гриб МогсКеІІа езсиїепіа Регз — 

сморж 
Сморщнвать, сморшить, ся — зморщувати, 

ся, брижитися, зморщити, намор¬ 
щити, ся, позморщувати, ся 

Смотаться — 1) проциндрити (усе), пере- 
вестйся на злйдні; 2) знеейліти, 
охлясти 

Смотка — змотування 
Смотриньї — оглядини 
Смотритель, ница—доглядач, ка; господарь 
Смотрь — перегляд 
Смотрініе — глядіння, доглядання, догляд 
Смотріть, ся— 1) глядіти, споглядати, ди- 

вйтися, (люто) — зйркати, вйз(ь)ві- 
ритися; 2) глядіти, доглядати, на¬ 
глядати, пильнувати.—Смотріть за 
дітьми —доглядати дітей. — С. за до- 
момь — наглядати за хатою; 3) огля¬ 
дати. — Смотри-ка — дивйсь бак, ди- 
вйсь лишень! — Того и смотри — так 
і ждй, так і сподівайся. — Не смотря 
на то — не вважаючи на те 

Смотріться — видивлятися 
Смошенничать — здіахрувати, змбхати 
Смрадить — смердіти 
Смрадность — смердючість, смородлйвість 
Смрадньїй — смердючий, смердячий, смо- 

родлйвий 
Смрадь — сморід, смерід 
Смугловатьій — смуглюватий, смаглюватий 
Смуглолиций — смуглйвий, темновйдий 
Смуглий — смаглий, смуглий, смаглявий 
Смуглякь, смуглянка — смагляк, смаглян- 

ка, смуглявка, чорнявка, чорнуха 
Смудрить — змудрувати, схитрувати, змай¬ 

струвати 
Смута — заколот, колотнеча, баламутство, 

розрух, чвара, чвари 
Смутитель, ница — баламута, баламутка, ко¬ 

лотник, ця ' 

Смутки, смутнії — брехні, плітки, поговори 
Смутничать — каламутити, баламутити, ко- 

лотйти 

Смутний — 1) неспокійний, трівожливий; 
2) бунтівлйвий, бурхливий; 3) не¬ 
ясний, невиразний 

Смутность — неспркій, трівожливість 
Смутно — 1) неспокійно, трівожливо; 2) не¬ 

ясно, невиразно, з замішанням, без 
ладу 

Смутьянь, смутьянка — д. Смутитель 
Смучить, ся — змучити, змордувати, ся 
Смущать, смутить, ся — 1) каламутити, 

скаламутити, колотити, сколотити; 
бентежити, збентежити, трівожи- 
ти, затрівожити; 2) мішатися, змі¬ 
шатися, бентежитись, збентежитись, 
трівожитись, стрівожитись 

Смущеніе — 1) замішання; 2) сум’ятна, ко¬ 
лотнеча, розрух 

Смьівальньїй — змивальний 
Смьіваніе — змивання 
Смьівать, смьіть, ся — змивати, змити, ся 
Смикать, сомкнуть, ся — 1) злучати, злу¬ 

чити, ся; 2) зводити, склепляти, 
склепити, стуляти, стулити, ся 

Смьіслить — тямити, розуміти, кме(ї)тити 
Смьіслящій — тямучий, тямущий, тямуватий 
Смьісль — розум, розуміння, значіння, тя¬ 

ма, глузд, рація, товк, рахуба. — Вь 
какомь смислі вьі говорите? — проти 
чого се ви кажете? — Прямой, соб- 
ственньїй смьісль — властиве розу¬ 
міння.— Здравьій смьісль — здоровий 
розум. — По смислу закона — по ро¬ 
зуму закона. — Природний смьісль — 
простий, прирождений розум. — Вь 
зтомь ніть смьісла—в сім не має глузду 

Смьічекь — 1) лучок, смичок; 2) брунька 
(у шаповалів) 

Смишленность — тямучість 
Смьішленний — тямкйи, тямовитий, імклй- 

ВИЙ ' 

Смілешенько — с(ь)мілрвісінько 
Сміло — с(ь)міло,( с(ь)міливо ( 
СмІЛОСТЬ-С(ь)міЛІСТЬ, 9(ь)М1ЛИВІСТЬ 
Смктьій — с(ь)мілий, с(ь)міливий. — Смідіе 

діляться, сділаться — с(ь)міліти, 
с(ь)мілішати, пос(ь)мілішати 

Смільчакь — с(ь)х}ілець, небір 
Сміліть—,с(ь)міліти, с(ь)мілішати , 
Сміна — зміна. — Сміна земли — рука, зміна 
Смінивать, смінять, смінить, ся — 1) мі¬ 

няти, поміняти. — Сміняемся—давай 
поміняймося; 2) зміняти, переміня¬ 
ти, скидати, змінйти, перемінйти, 
скйнути;заступати, заступити 

Смінньїй — змінний , 
Смірива.ть, смірять, ся — міряти, зміряти, 

зміряти, поміряти, ся 
Смісимость — мішальність 
Смісимьій — мішальний : 

Смісь — мішанйна, наміш, мішанка, міша¬ 
ниця, (ріжного зерна) — суржик, (бо¬ 
рошна з глиною) — піспа, (хим.) — су¬ 
міш, амальгама. — С. механическая 
— скупність 

Сміта — обрахунок, роспис; вйлічення, 
кошторйс 

Смітить — д. Смічать 
Смітлнвоеть— вгадливість, догадливість, 

28 5-228 



СмЬтливьій 434 Снисходить 

спритність 
Смітливьій, смітчивьій — вгадливий, до¬ 

гадливий, спритний, тямкий, по¬ 
кмітливий , ( 

Сміть, посміть — с(ь)міти, нас(ь)міти, по- 
. с(ь)міти, важитись, наважитись 

Сміхотворь — с(ь)мішко, с(ь)міхун 
Сміхь — с(ь)міх, пбс(ь)міх, с(ь)мішки, 

с(ь)міховище, (сильний) — регіт, ре¬ 
готання, (тихенький) — хихикання, 
хихйчки, (кількох) — с(ь)міхотня, 
реготня. — Безь сміху — без жартів, 
справді. — Поліпшать на сміхь — 
на глум піднімати, на кпи брати 

Смічать, смітить — 1) рахувати, вираху¬ 
вати, вилічувати, вилічити, роспй- 
сувати, роснисати; 2) догадувати¬ 
ся, догадатися, домислитись, до- 
мйслитись, імкати, імкнути 

Смішаї/ньїй — мішаний, змішаний, пере¬ 
мішаний , 

Смішеніе — 1) змішання, змішка; 2) міша- 
нйна , 

Смішивать, смішать, ся — зміщувати, змі¬ 
шати, помішатц, ся, позмішувати. — 
Смішаїшо — мішма, поміш 

Смішить — с(ь)мішйти 
Смішливий, ая — с(ь)мішлйвий; с(ьїміхун, 

с(ь)міхуха,/надто) — дурнос(ь)міх 
Смішно — с(ь)мішно, кумедно , 
Смішной — с(ь)мішнйй, пос(ь)мішний; ку¬ 

медний, чуднйй,чудернацький 
Смішать, смьстить — зміщати, змістйти, 

скидати, скйнути, зсажувати, зса¬ 
дити, відставляти, відставити 

Сміщеніе — зміщення, відставлення, від- 
става, (якого органу) — поруха 

Сміяться — 1) с(ь)міятися, (дуже) — регота¬ 
тися, (потихенько) — хихйкати. — 
Сміясь — с(ь)мішком, с(ь)міючйсь; 
2) д. Издіваться 

Смягнуть, засмягнуть — смагнути, посмаг¬ 
нути 

Смягчать, смягчить, ся — м’якшйти, мняк- 
шйти, м’якшати, мнякшати, ся, 
змягчйти, пом’якшйти. пом’якшати 

Смягченіе — зм’якшення, зм ягчення 
СмЯГЧИТЄЛЬНЬІЙ-м’якшучий ' 
Смятеніе — 1) замішання, сум’ятня, веремія, 

сполох, переполох; 2) кблот, колот¬ 
неча, розрух. — Приводить вь смяте¬ 
ніе — колотйти, веремію піднімати 

Смятка, у,виразі: яйца вь смятку — яйця 
на рідко 

Снабдівать, снабжать, снабдить — постача¬ 
ти, постачити, надати і д. Доставить 

Снабжатель, ница — доставник, доставниця 
Снабжсніе — постачання 
Снадобиться—знадобйтися і д. Понадобцться 
Снадобре — 1) начинка, приправа; 2) зілля, 

ліки, заправа лікарська 
Снаружи — зверху, знадвору, з’окола 
Снарядь— 1) наряддя, начиння; прйстрій, 

прилад, приладдя; набій (р. набою), 
ладунок; 2) риштунок; 3) справа, 
справйлля (у ремісника) 

Снаряжать, снарядить, ся — наряжати, зря- 
жати, споряжати, ри(с)хтувати, реш- 

тувати, лаштувати, лагодити, зна- 
рядйти, зрядйти, спорядйти, вйрех- 
тувати, налаштувати, налагодити, 
ся, (у дорогу) — виправляти, ви¬ 
ражати, вйправити, вирядити 

Снаряженіе — лаштування; виправа 
Снасть — снасть, справа, знаряддя; посуд. 

— Риболовная снасти — рибальська 
снасть: 1) сіті; 2) вудка, реп’яшок, 
реп’яшкй (шнур довгий з скількома 
гачками на взір якорів), перемет 
(товстий шнур до 100 саж. завдовж- 
кр), (в ньому через 2—3 аршини) — 
кіски (і на кожній), гачок (з жив¬ 
цем), самолови (як перемети, але 
гачки частіше і найбільше без 
живця); 3) здгороди: а) кота, котй 
(або) і котці, (робиться з очерету 
або з дерева, складається найголов¬ 
ніше з двох частин): гарда (тин) і 
котй (клітки), (цілий ряд іх) — лава; 
б) верші, (а на Днісррі) — кубоші (з 
тонкої лози); 4) різна справа: а) 
сандолі (довгі жердини з залізними 
трезубцями); б) блешні (замість 
живця, робляться з олива, на взір 
рибки, з гачком у роті); в) козулька 
(гачок на взір якоря) 

Сначала — спершу, спочатку, зразу, попе¬ 
реду, вперед, перше, перш, насам¬ 
перед 

Снашивать, сносить — зношувати, зносити, 
знести, позносити 

Снесеніе — зносини, зношення 
Снигирь, пт. Ьохіа руггйиіа — снігур, снігу- 

рець 
Снизонти — д. Снисходить 
Снизу — знизу, зісподу, з дна, від долу, 

з-під споду, сподом 
Снизьівать, снизать — винизувати, вйни- 

зати, нанйзувати, нанизати 
Сішмаїїіе — здіймання, знімання, (шкури) 

— білування 
Снимать, снять, ся — 1) здіймати, знімати, 

зняти, ізняти, ся. — С. платокь — про¬ 
стоволосії™, опростоволосити. — С. 
голову — стинати, стяти голову. — С. 
кожу — облуплювати, обдирати, білу¬ 
вати, облупити, обілувати. — С. кожицу 
— оббирати, обібрати; облупйти. — С. 
пінку — знімати, зняти шумовину. 
— р. хлібь —- збирати, зібрати хліб, 
збіжжа; 2) здіймати, стісувати, 
змальовувати, зняти, списати, зма¬ 
лювати (портрет); фотографувати; 
3) наймати, паняти 

Снимка — здіймання 
Сннмокь — знімок, спйсок, копія, фото¬ 

графія 
Снискивать, снискать — набувати, набути, 

заробляти, заробйти, придбати. — С. 
славу — зажити слави. — С. любовь 
— приєднати любов 

Снисходительность — поблажливість, ви¬ 
бачливість, вибачність, ласкавість 

Снисходительньїй — поблажливий, вибач¬ 
ливий, вибачний,ласкавий 

Снисходить, снизойти — сходити, зіходити, 
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зійти (вниз). — С. кому — потурати, 
попускати, поблажати. — С. на что 
— приставати, пристати 

Снисхожденіе — ласка, полегкість; поту¬ 
рання, поблажання 

Снитка, снитная трава, снить, рос. Ае§о- 
росііит рос1а§гагіа — яглиця 

Сниться — снитися 
Сница — розвора 
Снова — знов, зцову, ізнову, наново 
Сновалка — оснівниця, воротило, (склада¬ 

ється з: рями і кілочків, (в ній попе¬ 
речна дошка) — поперечка, (пов- 
здовжна) — шліжка, (зарубка для 
ниток) — губка 

Сновагь, ся, засновать, основать — 1) сну¬ 
вати, накладати, накласти основу; 
2) сновигати, вештатися 

Сновидініе— сновйдження, сновйддя, сон¬ 
ні мари 

Снопь, сноиокь — сніп, сніпок, снопик, (ниж¬ 
ній кінець його) — гузйрь, гузір, (не 
зовсім вимолочений) — прйколоток 

Сноповий — сноповйй 
Сноравливать, сноровить, ся — застосовува¬ 

ти, пристосовувати, -сувати; при- 
норовлятися, приноровйтися 

Сноровка — 1) прилажування, пристосу¬ 
вання; приноровлення; 2) зручність, 
спрйтність; 3) потурання 

Сносить, сиесть — 1) зносити, односити, 
знестй, однести; 2) переносити, пе- 
ренестй, стерпіти, вйтерпіти; 3) ски¬ 
дати, скйнути (в картах); 4) зри¬ 
вати, зірвати (про вітер і воду). — 
Снести вь расходь — списати на ви¬ 
датки 

Сноситься — зноситися, зсилатися, мати 
зносини,накладати з ким 

Сноска — зносини, переносний 
Сносливость — терпливість, терплячість 
Сносливьій — терплйвий, терплячий 
Сносньїн, но — зносний, но 
Снось — знесення. — На снось — на знос 
Сносокь — зносок 
Снотворний — сонлйвий,снотворний 
Снотолкованіе — розсуд сну, снотлумачення 
Снотолкователь — відгадай-срн 
Сноха — синова, невістка, невіхна 
Снохачество —- любодійні зносини з сино¬ 

вою ' 
Снохинь — невістчин 
Сношеніе — зносини, зсйлки, стосунок, 

стосунки 
Снульїй — заснулий, поснулий 
Снуровать — шнурувати 
Снурь, снурокь — шнур, шнурок 
Сньговой — сніговйй 
Снігь — сніг, (що тільки випав) — пороша 
Снідать — грйзти, сушйти, в’ялйти. — 

Грусть снідаеть его — журба сушить 
його. — СнІдаться горестью — сохну¬ 
ти з журбй, з печалі 

Снідньїй — істівнйй 
Снідокь, рос. Апігізсиз уи1§агіз — бугйла, 

свербйгуз, борщівнйк 
Снідь — їстівне, наїдок, їжа 
Сніжекь — сніжок. — Играть вь сніжки — 

гратися в сніжки 
Сніжина, сніжинка — сніжйна, сніжйнка 
Сніжить, засніжить — сніжйти, насніжйти, 

посніжйти 
Сніжистий — сніжйстий ( 
Сніжний -— сніговйй; сніжний, повний 

снігу 
Снятокь, рибка 5а1то ерегіапиз — мільга, 

мілька, мулька 
Снюхнваться, снюхаться — знюхуватися, 

знюхатися, злигатися 
Снятіе — здіймання, знімання 
Со — зо, зі, з. — Сьіхаль со двора — виїхав 

з двору 
Собака (жін. р.), собачка (здр.), Оапіз — 

собака (частіше муж. р.), (здр.) — 
собачка, (поб.) — собацюга, (зб.) — 
собачня; пес, (поб.) — псйще, псюка, 
(здр.) — песик; цуц, (здр.) — цуцик, 
цуценя, цуценятко, (дитяче) — цюця. 
— Борзая собака — хірт (р. хорта), 
(самиця) — хортйця, (похожии на 
хорта) — хортуватий. — Бульдогь с. — 
британ. — С. гончая — гонча, гончак. 
— Ирландская с. — меделян. — Ля¬ 
гава с. — вйжел. — Комнатная с. — 
саща, сащеня. — С. мопсь — муцик. 
—Крьімская с. — крймка. — Пастушья 
с., овчарка — чабанська, чабанка 

Собакинь — собачий, песький, псій 
Собаченка — собачка, песик, цуцик 
Собачина — псйна 
Собачиться — лаятися, сварйтися, грйзтися 
Собачій — собачий, песькии. — Собачій зубь 

— д. Кандьїкь. — С. корень, язьїкь, 
ррс. Супо§1о$8ит оГПсіпаїе Ь. — живо¬ 
кіст, чорнокорінь, собачка, собача 
медунка 

Собачка— 1)д. Собака (здр.); 2) (у рушниці) 
— язичок, рухня, цінґель 

Собачки, рос. Вісіепз сегпиа І. — причепа, 
собачі реп’яхй 

Собачникь — псярник, псюрник 
Собачьи пожитки, пометки, рос. Ьерісііит 

гибегаїе І.. — вінички, мєтєлишник, 

зайчики, рижуха. — С. ягоди -— д. 
Крушина 

Собачья голова, рос. ВсгорЬиІагіа посіоза Ь. 
— кукулярія, підтинник, смовдь. — 
С. капуста, рос. Мегсигіаііз аппиа 
регепаіх 1.. — проліска, бажана трава. 
— С. петрушка, рос. АеіЬиза супаріит 
Ь. — кокориш. — С. рьіба, ІїтЬга 
Кгатегі Рііг. — авдотка 

СобесІдникь, ца — розмовник, ця, бесідник 
Собесідованіе — розмова, бесіда , 
Собесідовать — розмовляти, бесідувати, 

мати розмову, бесіду 
Собираніе — збирання, збір; ладнання 
Собиратель, ница — збирач, ка 
Собирательньїй —збірний, зборовйй 
Собирать, собрать, ся — І) збирати, зібра¬ 

ти, ся, назбирати, вйзбирати,' по¬ 
збирати, гуртувати, згуртувати, ся, 
купчити, скупити, скупчити, ся. — 
Собирать день, коноплю — брати 
льон, коноплі; 2) виражати, вйря- 
дити, ся, лагодити, ся, налагоди- 
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тися. — Собираться вь путь — вибира¬ 
тись у дорогу, лаштуватися, скла¬ 
датися, пакуватися; 3) наважатися, 
наважитися. — С. сь деньгами — спро- 
могтйсь на гроші. —Собирается дождь, 

• буря — заноситься на дощ, на бурю. — 
Собраться сь силами — зібрати сили. 
— Собраться сь умомь, сь мьіслями 
— зібрати думки, надуматись 

Соблаговоленіе — зволення 
Соблаговолить — звблити, призволити 
Соблазнитель, -ница — спокусник, -ця 
Соблазнительньїй — спокусливий, звабний, 

знадний,заласний 
Соблазнь — спокуса, зваб, лихйй приклад 
Соблазнительность — спокусливість, зваб- 

ність, заласність 
Соблазнять, соблазнить, ся — спокушати, 

знажувати, зводити, блазнйти, ся, 
спокусйти, знадити, звести, ся 

Соблюдать, соблюсти — виповняти, сповня¬ 
ти (що), додержувати (чого), вйп.ов- 
нити, сповнити, додержати; глядіти, 
доглядати; стерегти; заховувати, 
заховати 

Соблюденіе — виповнення, виконання, до¬ 
держування, заховання 

Соболиньїи, соболій — соболе(ьб)вий 
Соболь, з(ь)в. Мизіеіа хіЬеІіпа — сббіль 

(р. соболя) 
Собользнованіе — вболівання, жалість, жал¬ 

кування, жалощі 
СоболЬзнователь, -ца — жалібник, -нйця 
Соболі^новать — вболівати (над чим), жа¬ 

літи, жалкувати, жалувати 
Соборний — соборний 
Соборованіе — маслос(ь)в'яття, соборування 
Соборовать — маслос(ь)в’ятити, маслувати, 

соборувати маслом 
Соборь — собор 
СобранЦ — 1) зібрання, збір, збори; 2) збір, 

збірка; 3) згромадження, громада, 
гурт. — Всесословное собраніе—чорна 
рада 

Собрать — побратйм, товариш, колега 
Собственникь, -ца — власник, -ця, власти¬ 

тель, -ка 
Собственно — власне, саме, властиво 
Собственноручньїй, но — саморучний, влас¬ 

норучний, саморуч, власноручно, 
рукою власною 

Собственность — власність 
Собственньїй — власний. — По собственцому 

желанію — по своїй волі, самохіть” 
Собутьільникь — горілчаний брат 
Собьітіе — додія. — Смішное собьітіе — 

чудасія 
Сова — сова, Зігіх. 
Совать, сунуть, ся — совати, всувати, пха¬ 

ти, впихати, всунути, упхати, ся 
Соваться, сунуться — і) метушйтися; 

2) втручатися, встрявати, встрягну- 
ти; 3) пхатися, пхнутися , 

Совершать, совершить, ся —, 1) діяти., чи- 
нйти, учиняти, ся, вдіяти, здіяти, 
ся, вчинйти, учинйти, докбнувати. — 
С. богослуженіе — правити, одправи- 
ти службу Божу; 2) сповнятися. 

ставати, збуватися, (сповнитися, 
статися, збутися, в(з)діятцся. — Со- 
вершилось — сталося, вдіялось 

Совершеніе— виповнення, виконання; від¬ 
права (служби Божої) 

Совершенно — зовсім, цілком, геть чйсто. — 
С. все — усе чйсто, геть чйсто. — С^. 
такь — так саме, зовсім так, самі- 
сінько так. — С. такой — такйй са¬ 
мий, самісінький ' 

Совершеннолітіе— повноліття. —Достигнуть 
совершеїіиолітія — на стану стати, 
повних літ дійтй , 

Совершеннолітній — повнолітній, дорослий, 
станівкйй 

Совершенньїй — 1) досконалий, доскональ¬ 
ний, довершений, доконаний; 2) пов¬ 
ний; цілий, цілковйтий. — С. воз- 
расть — повнолітність. — С. дуракь 
— цілковйтий дурень. — С. правда 
— с(ь)в’ята правда 

Совершенство — досконалість, доверше¬ 
ність. — Вь совершепстві—доскональ¬ 
но 

Совершенствовать — удосконалювати 
Совершитель — виконавець 
Совинньїй — совиний 
Совка — совка, совуня 
Совина стріла, рос. 5а§і11агіа заріиіГоІіа 

1... — козли, цовник, водяна стріла, 
стрілйця, стрілка , 

Совладать, совладіть — здоліти, здолати, 
змогтй, здужати, подужати 

Совладілець, совладілица — співвласник, 
ця, співвластйтель, ка, сябер, сябро 

Совлекать, совлечь — стягати, зволікати, 
стягтй, зволоктй, здіймади, зняти 

Совм’Ьсз итель, -ница — сецидільник, -ця 
Совмістникь, -ца — 1) сумісник, -ця; 2) д. 

Соперннкь 
Совмістно — укупі, вкупі, сукупно, суміс¬ 

но, спільно, разом, при купі, огу¬ 
лом, гуртом ' 

Совмістность — сумісність 
Совмістньїй — сумісний 
СовмЬщать, совмьстить, ся — містйти, умі¬ 

щати, умістйти, ся разом; сполуча¬ 
ти, сполучити, годйти, погодйти 

Совміщсніе — уміщення (одного з другим); 
сполучення, сполука, погодження 

Совокунленіе —- злучення, купчення, (пар) — 
парування. — Плотское с. — сполення, 
сполування, шморгання, (риб) — не¬ 
рест 

Совокуплять, совоку пить, ся — 1) злучати, 
єднати, злучйти, з’єднати, збирати, 
зібрати до купи; 2) паруватися, 
шмбргатися, махатися, еродувати 
(з ким), (про собак) — кліщитися, 
(про риб) — тертися, тирлуватися 

Совокупно — сукупно,укупі 
Совокупность — сукупність 
Совокупньїй — сукупний 
Совокь — 1) шпола, лопатка (до насипан¬ 

ня або доставання чого сипкого); 
2) стусан, штурхан, штовхан, штур¬ 
ханець 

Совоспитаніе — співвиховання 
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Совоспитанникь, -ница — співвихованець, 
-ванка 

Совоснитьівать — виховувати разом, укупі 
Совпадать, совнасть — траплятися, припа¬ 

дати, приходитися разом, збігати¬ 
ся, трапитеся, припасти, прийтйся 
(разом), .збігтися 

Совпадсніс—збіг, випадок, (матем.)—стикання 
Совратитель, -ница — зводйтель, -ка, звід¬ 

ник, -ця 
Соврать — збрехати 
Совраіцать, совратить, ся — збивати, зво¬ 

дити (з правої стежки), одвертати 
(кого од чого доброго), псувати, 
непутйти, збити, відвернути, одбй- 
ти, ся, зіпсувати, ся 

Соврашеніе — збивання, відвертання, псу¬ 
вання 

Соврсменникь, -на—сучасник, сьогочасник, 
-ця; одночасник, -ця 

Современность — сучасність, сьогочасність; 
одночасність 

Современньїй — сучасний, сьогочасний; 
одночасний 

Совсімь — зовсім, чйсто, геть чисто, ціл¬ 
ком, притьмом. — С. одинаковьій — 
однаковісінький. — С. здоровьій — 
здоровісінький 

Совістить, ря — 1) (усовістить, ся) — будити 
сумління, умовляти, умовити, усо¬ 
вістити, ся; 2) (посовьститься) — со¬ 
ромитися, всдидатися, посоромити¬ 
ся, ненас(ь)міти , 

Совістливо, СОВІСТІІО — сумлінно, по сові¬ 
сті, по божому ( 

Совістливьій — 1) сумлінний, совісний; 
2)соромлйвий 

Совістньїи — д. Совістдивьій 
Совість — совість, сумління. — Чиста? со¬ 

вість — душа чйста, чйсте сумління 
Совітникь,-ца — радник; порадник,-ця, 

дорадник, -ця, раєць, райця 
Совітничій — радничий,радницький 
Совітньїй — радний; згідний 
Совітованіе — раяння 
Совітовать, по(цри)совітовать — радити, 

раяти, совітувати, порадити, по.ра- 
яти, нараяти, прирадити, посовіту- 
вати 

Совітоваться — радитися, раятися 
Совітчикь, -ца — порадник, -ця, (на що ли¬ 

хе) — злорадця 
Совіть — 1) рада;.порада, порадонька, ра¬ 

донька, совіт; г) раяння, обрада. — 
С. держать — раду радити. — Соби- 
рать с. — ставити раду. — Дающій с. — 
порадливий; даючий пораду. — Госу- 
дарственньїй с. — державна рада. — 
Жить в совіті — жити в згоді 

Совіщаніе—нарада; обрада, (тайне)—змова 
Совіщательньїи — дорадчий, дорадний 
Совіщатьси — радитися, раятися, раду ма¬ 

ти, раду .радити, радувати 
Согбенньїгі —зігнутий, похйлий, похилений, 

згорблений 
Согласіе — згода, лагода, злагода, згідність. 

— Изьявить согласіе — дати згоду 
Согласитель, -ница — розсудник, -ниця 

Согласно — 1) в лад, згідно; 2) в згоді, у 
згоді, у злагоді, лагідно, в добрій 
злагоді, любо, любенько; 3) згідно 
(з чим) , 

Согласность — згідність; суголос 
Согласньці — 1) згідний, сугрлосний; 2) від¬ 

повідний (чому), згідний (з чим); 
3) згідний, ладен. — Согласень — 
згода, ладен; 4) (грам.) — приголос¬ 
ний, шелестка 

Соглашать, согласить, ся — 1) згожувати, 
згодити, погодити, поєднати, ся. — 
Согласиться между собою — погоди¬ 
тися, поєднатися, (на що лихе) — 
злигатися, полигатися; 2) згожува- 
тися, приставати (на що), годитися, 
згодйтися, пристати (на що) 

Соглашеніе — згожування; згода, угода, 
порозуміння. — Придти кь соглашенію 
— прийти до згоди, погодйуися 

Соглядатай, ка •— вивідач, ка, звідач, ка, 
назйрач, ідпйг 

Согнанньїи — зігнаний 
Согннвать, согнить — згнивати, згнйти 
Согнудь — д. Сгибать. — Согнутьій — 

зігнутий, нахилений, похйлений. — 
Согнувшись — зігнувшись 

Согражданинь, нка — співгромадянин, нка 
Сограничньїй — сумежний і д. Погранивший 
Согрівательнуй, согрівающій — огрійли- 

вий, огрійний, огрівальний 
Согрівать, согріть, (ся — огрівати, огріти, 

зігрівати, зігріти, ся 
Согрішать, согрішить — грішйти, согрішй- 

ти, гріха вкусйти 
Согрішеніе — гріх 
Сода (хим.) — сода 
Содержаніе — 1) утримання, удержання; 

2) держиво, кошт. — На своемь еодер- 
жаніи — на своїм держиві, на своїм 
кошті; 3) зміст (кнйжки, листа) 

Содержанка — полюбовниця, бахурка, утри¬ 
манка 

Содержатель, -ница — властитель, -ка, госпо- 
дарь, господйня. — С. кшіжнаго мага¬ 
зина — книгарь, властйтель книгар¬ 
ні. — С. піп сипаї о дома — шинкарь. — 
С. постоялаго двора — корчмарь, ха¬ 
зяїн заїзду. — С. почтьі — почтарь. — 
С. публичнаго дома — бандур, бандур- 
ша. — С. тинографіи — властйтель 
друкарні, друкарь 

Содержательно — змістовно 
Содержательность — змістовність 
Содержать, ся — 1) містйти, ся, мати в 

собі, обіймати; 2) держати, трима¬ 
ти; 3) утрймувати, удержувати, кон¬ 
тентувати, харчувати, ся 

Содержимое — зміст 
Содовьій — содовий 
Содомить — бучу збивати, галасувати 
Содомскій гріхь — содомія 
Содомь — варвітня, врава, галас, га'рмй- 

„ ДеР. 
Содрогаше — здрігання, здріжка 
Содрогаться, содрогнуться — здрігатися, 

здрігн^тися, іздрігнутися. струсну¬ 
тися 



СодЬйствованіе 438 Сокращенньїй 

СодЬйствованіе, содЬйствіе — поміч, підмо¬ 
га, уділ 

СодЬйстрователь — помагач, помішнйк; 
спільник ' 

СодЬйствовать — д. Помотать; мати уділ, 
. причинятися до чого 

Соединеніе — злучення, сполучення, з’єд¬ 
нання 

Соедішительньїй — сполучаючий 
Соединитель, ница — злучник, ниця, єднач 
Соединять, соединить, ся — злучати, сполу¬ 

чати, з’єднувати, гуртувати, злучи¬ 
ти, сполучйти, з’єднати, згуртува¬ 
ти, ся; спрягтйся. — Соединенньїй — 
з’єднаний, злучений, сполучений. — 
Соедіїненньїе штати — злучені, спо¬ 
лучені держави , 

Сожальніе— жаль, жаління, жалощі, жал¬ 
кування. — Безь сожалЬпія — без 
жалю. — Кь сожалінію, кь крайнему 
сожалінію — на жаль, на превелй- 
кий жаль ( 

СожалЬть — жалкувати, жаліти, жалувати, 
уболівати 

Сожженіе — спалення, пожбга 
Сожженньїй — спалений 
Сожиганіе — палення , 
Сожигатель, ница — палій, ка 
Сожигать, сжечь, ся — палити, спалйти, ся 
Сожирать, жрать — жерти, п.ожерти 
Сожитель — 1) муж, чоловік, дружйна; 

2) сожйтель, сожйвець 
Сожительница — 1) жінка, дружйна; 2) со- 

жйтелька 
Сожительство — сожиття 
Сожительствовать — жйти з ким вкупі, 

співмешкати 
Сожитіе — співмешкання 
Сожраніе — пожертя 
Созваніе — склик, склйкання 
Созвучіе — суголос, созвучність 
Созвучньїй — суголосний, созвучний 
Созвьздіе — сузір’я, сузвіздя. — СозвЬздіе 

Большои Медведицьі — віз. —С. Близ- 
нецьі — чепіга,їзірки під чепігою) — 
коромисло. — С. касірпея — борона. 
— С. Оріонь — косарі. — С. Плеядь, 
Верониковьі волосьі — Волосожар, 
(в йому зоря) Альціона — квочка, 
квочка з курчатами 

Создавать, создать — творйти, споружати, 
с(о)творйти, утворити, спорудйти 

Создаше — 1) створення, утворення, збу¬ 
дування; ,2) творіння, створіння, 
тварь, утвір, твбрево 

Создатель — творець, сотворйтель; будів- 
нйчий 

Создать — утворйти, створйти, збудува¬ 
ти, спорудити 

Соземець, соземка — земляк, землячка 
Созерцаніе — споглядання, розглядування 
Созерцательность — споглядальність 
Созерцательньїй, но — споглядальний, но 
Созерцать — споглядати, зорйти, вдивля¬ 

тися; розважати над чим; розду¬ 
мувати 

Созиданіе — будування; творення 
Созидатель, ница — будівнйчий, будівнйк, 

будівнйця, спорудич, ка 
Созндать — 1) ставити, будувати, спору¬ 

жати; 2) Создавать — творйти, вит¬ 
ворювати 

Сознавать, сознать — бути, стати с(ь)відо- 
мцм (чого); тямити, втямити, розу¬ 
міти, узнавати, признавати, призна¬ 
ти. — Сознавать себя — тямити себе, 
тямитися 

Сознаваться, сознаться — признаватися, 
признатися, повинитися 

Сознаніе — 1) свідомість, стямок, стямлен- 
ня; притомність, глузд, памороки; 
2) признання 

Сознательность — свідомість 
Сознательньїй, но — свідомий, мо; притом¬ 

ний, но 
СозрЬваніе —- виспівання, доспівання, до¬ 

стигання, дозрівання 
СозрЬвать, созрЬть — виспівати, доспіва¬ 

ти, визрівати, спіти, рпіліти, до¬ 
стигати, вйспіти, доспіти, визріти, 
достигнути, дійтй , 

СозрЬльїй - СПІЛИЙ, поспілий, стйглий, 
пристиглий, дійшлий 

Созьіваніе — скликання 
Созьівать, созвать — ззивати, зізвати, 

скликати,склйкати, поскликати 
Созьіватель, ница — скликач, скликачка 
Созьівательньїй — скликаючий 
Созьівь — склйк, склйкання 
Соизволеніе — призволення, зволення 
Соизволять, соизволить — призволят и, при¬ 

зволити, ЗІЗВОЛЯТИ, 313ВОЛИТИ 
Соизгнанникь, -ца —співвигнанець, -гнанка 
СонзмЬреніе — помір ( ' 
СоизмЬримость — помірність, співмірність 
Соизміримьій, мо — помірний, но 
Соименникь — однойменник 
Соименность — однойменність 
Соисканіе — упобігання (за що), суперниц¬ 

тво 
Соискать — убігатись за що , 
Соискательство — впобігання, перебій, су¬ 

перництво, завід 
Сойти — зійтй 
Соитіе — парування 
Соковой — соковйй 
Соколенокь — соколя, тко 
Соколикь — соколик 
Соколиний, соколій — соколиний, соколо¬ 

вий, соколячий. — Соколій перелеть, 
рос. Оепііапа сгисіаіа Ь. — тйрлич, 
товстуха, лихоманник 

Соколиха — соколиха, соколйця,сокілка 
Соколь, пт. Раїсо £ЄпПІІ5 — сокіл, Р. Ьиіео 

(ловецький)— рарог 
Сокольникь — 1) сокольник (соколовий ло¬ 

вець); 2) рос. Ніегасіит Рііазеїіа 1— 
нечуй-вітер 

Соколья трава — д. Сокольникь 2 
Сокращать, сократить, ся — скорочувати, 

вкорочувати, скоротйти, вкоротй- 
ти, ся, поскорочувати, ся 

Сократитель — скоротйтель 
Сократительно — через скорочення 
Сокращеніе — скорочення 
Сокращенньїй, но — скорочений, скорочено 





Сомнительньїй 440 Соправленіе 

Сомнительньїй, но — сумнівний, но, непев¬ 
ний, но 

СомнІ>ваться, усомниться — сумніватися, 
вагатися, усумнйтиєя 

Сомнйніе — сумнів, сумніння, непевність, 
вагання. — Безь сомпішія — запевне, 

• а вжеж. — Вьшіе всякаю сомнінія — 
понад всякий сумнів 

Сомовина — сомина 
Сомовій — сомовий , 
Сонаслідникь, -ца — співиаслідник, -ця, 

співспадкоємець, -ємиця 
Соната (муз.) — соната 
Сонеть — сонет (рід вірша) 
Сонливсць, сонливіша — сонько, сплюха, 

сонуля 
Сонливость — соннота, сонливиці, сонниці, 

сонливість 
Сонливий — сонлйвий, соннйвий, сплющий, 

оспалий 
Сонмище — сходбище, стовпище, зборище 
Сонмь —збір, зборище, сходбище 
Сонникь — соннйк, відгадай-сон 
Сонно — сонлйво, оспало 
Сонньїй — сонний, сплящий. — Сонная не- 

мочь — сплячка. — С. рьіба — нежи¬ 
ва рйба. — Сонньїмь стать — осовіти 

Сонь — 1) сон, (здр.) — соньки, сонок, (з 
хропінням) — хропак. — Первьій сонь 
— первбсни. — Время сна — лягови, 
обляги, ляг; 2) сон, (поб.) — снйще 

Соня — сонько, сонуля, сплюх(а) 
Соображать, сообразить — важити, мірку¬ 

вати, розважати, розумувати, зва¬ 
жити, розважити, зміркувати, роз¬ 
міркувати 

Соображеніе — міркування, розважання, 
зміркування, тяма, тямок. — Безь 
сооораженія — нерозважно. — По 
моєму соображенію — на мою думку, 
на мій погляд, як я гадаю. — Прннять 
вь соображеніе — взйти на увагу, зва¬ 
жити 

Сообразительность — спрйтність, второп- 
ність, тямкість 

Сообразительньїй — спрйтний, вторбпний, 
ТЯМКЙЙ, ЗМИСІ)ЄННИЙ 

Сообразность — згідність (з чим), відпо¬ 
відність (чому), 

Сообразньїй, но — згідний, но (з чим), від¬ 
повідний, но (чому) 

Сообразовать, ся — застосувати; згодйти, 
числйтись, рахуватись, уважа¬ 
ти на , 

Сообіца — спільно, гуртом, за гурт, укупі, 
вкупі 

Сообщать, сообщить, ся — І) повідомляти, 
повідомити (листовно), переказу¬ 
вати, переказати (на словах); 2) зно¬ 
ситися, знестйся, злучатися, сполу¬ 
чатися, злучйтися, сполучйтцся; 
3) надавати, надати, уділяти, уділю- 
вати, уділйти 

Сообщеніе— 1) повідомлення; 2) зносини, 
злучення, сполучення; з’язок, сто¬ 
сунок. — ИмІл ь сообщеніе (сь кЬмь) 
— мат и стосунки. -— Пути сообщенія 
— шляхй; 3) удшення, надавання 

Сообщество — товарйство, спілка, громада, 
компанія 

Сообіцительньїй — 1) товарйський, щйрий; 
2) сполучаючий 

Сообщникь, ца — товариш, ка, спільник, ця, 
учасник , , 

Сообщничество — спільництво, спільність; 
учасність 

Соонекунь, соопекунша —спів’опікун, ка 
Соорудитель, ница — закладач, чка, фунда¬ 

тор, ка, спорудник, ниця 
Сооружать, соорудить, ся — споружати, 

будувати, спорудйти, вйбудувати, 
збудувати,ся 

Сооруженіе — П будування, ^будування, 
споруда; 2) будова, будівля, (кам’я¬ 
не) — кам’янйця 

Соотвітственносгь, сроз вкзствіе — відпо¬ 
відність, ВІДПОВІДДЯ ' 

СоотвІуственньїіі, НО — ВІДПОВІДНИЙ, ВІДПО¬ 

ВІДНО (чому, до чого) 
СоотвЬтствованіе — відповідання (чому) 
СоотвІтствовать — відповідати, одповіда- 

ти 
Соотечественникь, ца — земляк, землячка 
Соотіюшеніе — взаємини, з’язок (з чим); по¬ 

рівняння 
Соотносительность — рівнозглядність, взає¬ 

мини, співвідносність 
Соотносительньїй — порівнюючий, рівно- 

зглядний, співвідносний 
Соотчичь — земляк 
Сопель — сопілка, дудка 
Сопельньїй — сопілковий 
Соперникь,ца — суперник, ця, супорник, 

ця, супротйвень, супротйвник, ця 
Соперническіи — суперницький, супорниць- 

кий 
Соперничество — суперництво, суперниц¬ 

тво, завід ' ' 
Соперничать — мірятися, на поребій ітй, 

іти на в заводи (з ким) 
Сопечальникь, ца — односум, односумниця 
Сопка — сопка, сопуха, горіла могйла 
Соплемеїіііическій — одноплеменничий 
Соплеменность — одноплеменність 
Соплеменньїй — одноплемінний 
Сопли — сопліг соплякй, шмарклі, шмарко- 

тйння, віскрякй, дядькй, (вживаєть¬ 
ся теж форма) — сопляк, віскряк 

Сонливець, сонливіша — шмаркач, ка, шмар- 
колйз 

Сонливості» — шмаркатість, соплйвиці 
Сонливий — шмаркатий, віскрявий, соплй- 

вий, візгравий 
Сопливі>п> — соплйвіти 
Соплюха — шмаркуля, шмарколйза 
Сопля — сопля, сопляк, шмарок, віскряк 
Сопоручитель — співпоручник 
Соїюставленіе — зіставлення, рівноставлен- 

ня 
Соноставлять — зіставляти (з чим), зрів¬ 

нювати, рівноставити, ставши по- 
РУЧ 

Соправитель — співправйтель, ешвкерма- 
нич 

Соправленіе — спільне кермування, спів- 



Сопредьльность 441 Соскребать 

уряддя 
Сопредьльность — сумежність, суміжність, 

прилеглість, погранйчність ( 
Сопредьльньїй, но — сумежний, суміжний, 

прилеглий, погранйчний 
Соприкасаться, соприкоснуться — стикати¬ 

ся, стикнутися, зіткнутися (з чим), 
прилягати (до чого) 

Соприкосновеніе — стикання, зіткнення (з 
чим), прилягання (до чого) 

Соприкосіїовсіїїюсть—стикальність (з чим), 
прилеглість (до чого), суміжність 

Сопрнкосновенньїй — стягальний, прилег¬ 
лий, сумежний, суміжний , 

Сопричастникь, -ца, соиричастньїй — спіль¬ 
ник, -чка, причетний (до чого) ( 

Сопріїчислять, сонричис-іить, ся — прилічу- 
вати, прилічйти, залічувати, -чйти, 
ся. 

Сонровождать, сопроводить — 1) супрово¬ 
дити, відпроваджувати, -вадити, 
товаришувати крму; 2) ітй за ким 

Сонровожденіе — провід, супровід; товари¬ 
шування. — Вь сопровожденіи — в 
товарйстві, разом (з ким); в супро¬ 
воді 

Сопротивленіе — опір, протйвенство. — Ока- 
зьівать с. — ставити опір. — Сила со- 
противленія — відпорна сйла 

Сопротивляться — опиратися (кому), су- 
противлятися, протйвитися (кому), 
змагатися (з ким), огинатися, опи¬ 
натися, сперечатися. — Сопротивляю- 
ЩІЙСЯ — супротйверь ' 

Сопрівать, сопрьть — пріти, зіпріти 
Сопрягать, сопрячь, ся — спрягати, злуча¬ 

ти, спрягтй, злучйти, ся. —Зто сопря- 
жено сь большими затрудненіями — 
це зв’язано з велйкими трудностя¬ 
ми 

Сопун,сопунья — сопун,ха, сапатий 
Сопутствовать — товаришувати в дорозі 
Сопхнуть— д.(Спихивать 
Сонініе — сопіння, сопіт (р. сопоту) 
Сопіть, сопнуть — соптй, сопіти, сапати, 

засопти 
Соразмірность — помірність , 
Соразмірньїй, но — помірний, дочірний, 

сурбзмірний, помірно, до міри, на- 
впомірки. — Соразнірно заслугамь 
— по заслузі, відповідно до заслуг 

Соратникь — товариш на війні 
Сорванець, сорвиголова — зайдй-голова, 

шибай-голова, палйвода, палйс(ь)віт, 
шйбеник, одчай-душа, урвйтель, 
урвй-голова, пробіголова 

Сорд'ї.льїй — доспілий, достйглий 
Сордіть-ДОСПІТИ, достйгти 
Соревнованір—суперництво, суперництво, 

перебій; співстарання, переганяння 
(з ким, в чому) 

Соревнователь, -ница — співстаранник, -ни- 
ця; суперник,супоррик,-ця 

Соревновать — на перебій, на впереваги 
(робити що), переганятися (з ким 
в чім), ітй навзаводи, наввйперед- 
ки : 

Сореніе — с(ь)мічення 

Соринка — порошинка 
Сорить — 1) насорить — с(ь)мітйти, на- 

с(ь)мітйти; 2) засорить — порошй- 
ти, запорошйти; занестй, замулити 

Сориться —;-с(ь)мітйтися, порошйтися, за- 
с(ь)мічуватися 

Сорньїй — нечйстий, с(ь)мітйстий. — Сорная 
крупа—нечйсті крупи. — Сорная куча, 
сорное місто — с(ь)мітник. — С. 
трава — бур’ян, (здр.) — бур’янець, 
бур’янчик, (зб.) — бур’янй. —Поросшій 
с. травами — бур’януватий. — Поро¬ 
стать с. травои — бур’януватіти 

Соровой — с(ь)міттьовйй 
Сорока, пт. Согуця ріса — сорока. — Птенець 

— сороча (р. сорочати) 
Сорокадневньїй — сорокоденний , 
Сорокалітіе, еррокальтній — сороколіття, 

сороколітній 
Сорокинь — сорочий, сорочачий, сорочйний 
Сороковой — сороковий 
Сороконожка, кот. ] ці и$ хсоїорепсіга — сто¬ 

нога, сивушка 
Сорокопуть, пт. Ьапіиз соїіигіо — сорокопуд, 

сорокач 
Сорокоусть, сорокоустье — сорокоуст(и) 
Сорокь — сорок. — Два сорока — вісімдесята 
Сорочій — сорочий, сорочачий, сорочйний. 

— С. щавель, рос. Киїрех Асеїозеїіа 
Ь. — гороб’ячий щавіц, г. квасець, 
горобйний квасець, щавій, дика греч¬ 
ка 

Сорочиньї — сороковйни 
Сорочка — 1) сорочка; 2) (на суднах) — зна¬ 

чок, короговка 
Сортировать — сортувати, розбирати 
Сортировка — сортування, розбір 
Сортировщикь — сортувальник 
Сортнрь — відхідніу<, вйходок 
Сорть — сорт, розбір. — Послідній сорть 

(про зерно, крупи) — послід. — Пер- 
віишіи с. — чоло 

Сорубежньїй — д. Пограничньїй і Суіежньїй 
Сорь — с(ь)міття, (од зерна) — одвійки, (од 

дерева) — хамло 
Сосаніе — ссання, сосання, смоктання 
Сосать — ссати, сосати, смоктати 
Сосватьівать, сосватать, ся — сватати, за¬ 

сватати, вйсватати, посватати, ся 
Сосенка — 1) д. Сосна (здр.); 2) рос. Азра- 

га§и$ оіїісіпаїія І.. — шпараги, підчбс, 
заячий холодок 

Сосиска — ковбаска (маленька) 
Соска — кукла, смочок, сосулька, мізібк 
Соскабливать, соскоблить, ся — зішкрабува- 

ти, зішкрабати, ся, вискрібати, вй- 
скребти, повискрібати 

Соскакивать, соскочить, соскокнуть — 
1) зскакувати, сплйгувати, зскочити, 
сплйгнути, позскакувати, посплй- 
гувдти; 2) зскакувати, зскочити, 
злетіти, одлетіти 

Соскальзьівать, соскользнуть — зсковзува- 
тися, зсковзнутися, зслизати, зслиз¬ 
нути, спйрснути 

Сосковатьій — пипкуватий, цицькуватий 
Сосковьій — пипковйй, цицьковйи 
Соскребать, соскресть — 1) вискрібати, вй- 
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скребти; 2) згрібати, згребти 
Соскучиваться, соскучиться — зануджува- 

тися, занудитись, знудитися, ску¬ 
чити 

Сослагательное наклоненіе (грам.) — мож¬ 
ливий спосіб 

Сосланіе — заслання 
Сосланньїй — засланий, засланець 
Сословіе—стан, шар, верства. —Дворянское 

с. —дворянство, шляхетство. — Куне- 
ческое с. — купецький стан, купец¬ 
тво. — Вьісшее, низшєе с. — вищий, 
нижчий стан 

Сословньїй — становий, верствовий. — С. 
духь — кастовий дух. — С. общество 
— верствове суспільство 

Сослужить — д. Служить. — С. службу — 
зробити послугу, в пригоді стати 

Сослуживець—товариш по службі, в службі 
Сосна, рос. Ріпиз зііуєзігіз і!,. — сосна, (здр.) 

— сосонка, смерека (гал.) 
Соснина — соснина 
Сосновка, Ргіп§і11а соссоїКгаизІез — грубо- 

дзюб 
Сосновьій — сосновий. — Сосновое дерево — 

соснина. — С. лЬсь, с. роща — сос¬ 
няк, сосничок 

Соенуть — переспати, заснути трохи 
Соснякь, соснячекь — д. Сосновьій лЬсь 
Сосокь, сосочекь — пйпка, пйптик, ссбчка, 

смочок; (у корів) — дійка 
Сосредоточивать, сосредоточить — зосере¬ 

джувати, з’осередити, з’осередку- 
вати; гуртувати, згуртувати, згро¬ 
мадити 

Сосредоточение — з’осередження, зОсеред- 
кування 

Составитель — впорядчик, укладник; автор 
Составленіе — складання, укладання 
Составлять, составить, ся — 1) складати, 

укладати, скласти, зложйти, уло- 
жйти. — Составить себЬ круть друзей — 
добрати собі коло прйятелів. — С. 
лікарство — зробйти лікарство, ліки; 
2) становйти. — Богатство не составля- 
еть счастья — багатство не становить 
щастя. — Зтоть поступокь не состав- 
ляеть преступленія — цей вчйнок не 
становить злочйну. — Зто для меня 
ничего не составляеть — це для мене 
нічого не становить. — Сколько зто 
составить? — скільки це буде вино¬ 
сити?; 3) компонувати, скомпону¬ 
вати 

Составной — 1) складовйй, роскладнйй; 
2) д. Поддьльньїй і Подложньїй 

Составами — 1) суставний; 2) колінчастий, 
колінуватии 

Составь—склад. — С. престу плен ія — склад 
переступу, злочйнства. —Личньїй с. 
— особовий склад. — Наличньїй с. 
— присутній склад 

Состариться — зістарітися 
СостарЬваться, состариться — старітися, 

постарітися, зістарітися 
Состегивать — 1) состегнуть — застібати, 

застібнути; 2) состегать — зшивати, 
зшйти 

Состояніе — 1) стан; 2) ейла, змога. — Бьіть, 
не бьіть вь состояніи — здужати, ма¬ 
ти змогу, ейлу, бути в ейлі, не здо¬ 
лати, не здужати, не мати ейли, 
змоги; 3) маєток, достаток, добро, 
статки 

Состонньице — маєточрк 
Состоятельиость — заміжність, засібність; 

виплатність ( 
Состоятельньці — маєтний, заміжний, маю¬ 

чий, засібний; виплатний 
Состоять — 1) (изь чего) — складатися; 

2) (гді либо) — знаходитися, бути 
Состояться — 1) відбуватися, відбутися; 

2) вййти, вйданому бути (про закон, 
постанову) 

Сострагивать, сострогать — зстругувати, 
зстругати 

Состраданіе — жалість, уболівання і д. Со- 
болізиованіе 

Сострадательньїй — жалісливий, милосер¬ 
дий 

Сострадагь — уболівати (над ким), жаліти 
(кого) 

Состригать, состричь — обстригати, об- 
стрйгти 

Сострить — прикласти 
Состроивать, состроить — будувати, стави¬ 

ти, збудувати, вйбудувати, поста¬ 
вити 

Состряпьівать, состряпать — 1) готувати, 
зготувати; 2) з’орудувати, упорати, 
утяти, утнути, ушкварити 

Состязаніе — спірка; перемоги, боротьба; 
суперництво. — Вступать вь состязаніе 
— на перемоги йти з ким. — С. вь 
бЬгЬ — перегони 

Состязатель — перемоговець, учасник в пе¬ 
ремогах; суперник 

Состязательньїй — спірний 
Состязаться — пробуватись, на перемоги 

йти, змагатись, мірятися. — С. вь 
бЬгі — переганятися, перебігатися, 
наввйпередки бігти 

Сосудистьій (анат.) — начинковий 
Сосудь — 1) посуд, начйння, (одна штука) 

— посудина, (на воду) — віднйк, (на 
дьоготь) — мазнйця, (на мед) — ме¬ 
дунка, медянйця, (циліндрична для 
солення риби) — буша, (кругла з 
вузькою шийкою) — банька; 2) (в 
тілі тварів і рослин) — жила, канал, 
провід , 

Сосулька —• бурулька, бурульбашка, сусіль- 
ка 

Сосунь, сосунокь — сисун, сосун, сосунець 
Сосуществовать — співістнувати 
Сосцевидньїй, сосцеобразньїи — цицькува- 

тий, пипкуватии 
Сосцьі — цйці, цицькй, груди , 
Сосчитьівать, сосчитать, ся — лічити, облі¬ 

чувати, обраховувати, злічйти, по- 
лічйти, облічйти, порахувати, зра- 
хувати,ся ( 

СосЬдка — сусідка, сусідонька 
СосЬдкинь — сусідчин ( 
СосЬдній, сосЬдорь, сосЬдскій -- сусідній, 

сусідів, сусідський 





Союзническій 444 Списьіватель 

Союзническій — союзницький 
Союзний — союзний 
Союзь— 1) союз, спілка, — Щвейцарскій со- 

юзь — швейцарська спілка; 2) (грам.) 
— злучник 

Соя,.союшка, пт. Согуиз §1апсіагіи5 — соя, 
сойка 

Спаданіе — спад 
Спадать, спасть — 1) спадати, опадати, 

осипатися, спасти, опасти, осипа¬ 
тися; 2) випадати, вилазити, обла¬ 
зити, випасти, вилізти, облізти, по- 
випадати і т. д.; 3) спадати, збува¬ 
ти, убувати, спасти, убути (про 
воду); стухати, стухнути, одтухну- 
ти (про опух) 

Спаленіє, спадь — спад; зменшення, пони¬ 
ження 

Спазма, (вживається тільки мн.) спазми — 
спазм, корч, корчі, стиски, перелоги, 
(в животі) — завійниця, соняшниці 

Сназмодическій — спазмовйй 
Снаивагь— 1) (спаять, ся) — злютовувати, 

злютувати, ся; приварювати, при¬ 
варити, ся; 2) (споить) — споювати, 
споїти, напувати, обпоювати, напо¬ 
їти, обпоїти 

Спайка — 1) лют, злютування; 2) злютбване 
(місце) 

Спаковать, ся — спакувати, ся, поспакову- 
вати,ся 

Спакостить, ся — спаскудити, ся 
Спаленіє — спалення 
Спаленний — спалений 
Спалзьівать, сподзти — сповзати, сповзти, 

злазити, злізти 
Спалить — спалити, (кілько) — попалити 
Спальїй — опалий. — С. плодь — падалиця 
Спальний — спальний, опочивальний 
Спальня — спальня, опочивальня 
Спаніє, спанье — спання 
Спаржа, рос. Азрагадиз оГГісіпаїіз І.. — шпа- 

раг(а), шпарагн. —Дикая с. — заячий 
холодок, (засохле стебло) — пере¬ 
котиполе, покотиполе 

Спаржевий — шпараговий 
Спариваніе — парування 
Спаривать, спарить — парувати, добирати 

до пари,спарувати, припарувати 
Снархивать, спорхнуть—спурхувати, спурх¬ 

нути 
Спаривать, спороть— випорювати, випо¬ 

роти 
Спасаніе — рятування, спасання 
Спасать, спасти, ся — 1) р(а)ятувати, виря¬ 

товувати, вирятувати, відрятувати, 
зрятувати, обрятувати, ся, одво¬ 
лати, відволати, відволодати; 2) спа¬ 
сати, спасти, ся 

Спасеніе —,1) ра(я)тунок, порятунок; 
2) спасіння 

Спасибо — спасибі, дякую, дякувать. — За 
спасибо — за спасибі 

Спаситель — 1) визволйтель, збавйтель, 
ятун, рятівнйк; 2) Спасйтель, Спас, 
бавйтель 

Спасительность — спасенність 
Спасительньїй — спасенний, збавенний; 

р(а)ятівнйчий 
Спасовать — спасувати; уступ йти 
Спасовь—Спасів 
Спать, ся — спати, ся 
Спахивать — 1) (спахать) — орати, з’орати, 

вйорати; 2) (спахнуть) — здувати і 
д. СвЬивать 

Спекаться, спечься — запікатися, запектйся 
Спектакль — спектакль 
Спекулировать — спекулювати 
Спекуляція — спекуляція 
Спекулянту енекуляторь — спекулянт 
Спеленать — сповйти 
Спенекь — шпень, шпеник 
Спепелять, спепелить— в попіл обертати, 

обернути, спопеляти, спопелйти 
Спопеляться* снепелиться — спопелятися, 

спопеліти 
Сперва — спершу, перш, перше, попереду, 

спочатку 
Спередн — спереду 
Снертость — стйснення; тяжкість 
Спертий — стйснутий. — С. воздухь — 

тяжкйй, важкйй дух, тяжке повітря 
Спесивець, спесивица — гордун, гордій, 

гордівнйця, чванько і д. Гордець 
Спесивцсть — пихатість, надутість, зарозу¬ 

мілість , 
Снесивьій — пихатий, надутий, зарозумі¬ 

лий , 
СнесивЬть, заспесивіть — гордітр, чвани¬ 

тися, пиндючитися, загордіти і т. д., 
д. Гордиться, Надмеваться 

Спесь, спесца — пиха, чвань, гордування. 
— Убавить снеси, сбить спесь — 
збйти пиху 

Спесько— чванько і д.,Спесивець 
Спеціалиеть — спрціяліс/г, фаховець 
Спецій — спеції; зілля, ліки 
Снеціальность — спеціальність, фах 
Специфическій — специфічний 
Снечь, ся — спектй, ся, напектй, понапі¬ 

кати 
Спивать, спить — надпивати, надпйти 
Спиваться, спиться, ся — роспиватися, спива¬ 

тися, роспйтися, спйтися 
Спилнвать, спилнть, ся — спйлювати, над- 

пйлювати, спиляти, надпиляти, по- 
спйлювати, ся 

Спина — спйна; хребет, хребтйна 
Спинка — с/ійнка, спйночка. — С. кожа 

— тупій 
Спинпой — спйнний, хребтовий 
Спиральньїй — спиральний, шрубуватий, 

гвинтуватий. — С. лЬстница — кру¬ 
чені сходи 

Спирать, спереть, ся — 1) спихати, зіпхну¬ 
ти; 2) здавлювати, стйскувати, спи¬ 
рати, здавйти, стйснути, сперти, ся. 
— Дьіханіе сперло — дух заойло 

Спиртовий — спиртовйй 
Спиртуозньїй — пянкгій 
СпиртомЬрь — д. Алкоголометрь 
Спирть—спирт. — Нашатирний с.—жигунець 
Списокь — 1) спгісок, вйпис; 2) список, 

реєстр, леєстр. — Внести вь списокь — 
записати в реєстр. — Виключить изь 
списка — вйписати з реєстру 

Списьіватель — спйсувач і д. Перенисчикь 
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Списьівать, списать, ся — 1) списувати, 
копіювати, скопіювати; 2) листува¬ 
тися і д. Переписьіваться 

Спица —П прут, дріт, дротик (плести пан¬ 
чохи); 2) глиця (плести невід); 3) шпи¬ 
ця (в колесі) 

Спичечница — сірнйшниця 
Сиичечньїй — сірниковий 
Спичка — сірник, сірничок; шпичка, (для 

колупання) — копистка 
Спичникь — сірнйшник 
Спихивать, хать, хнуть — спихати, зіпхнути 
Сплавливать, сплавлять, сплавить, ся — 

1) топити, стопити, ся; 2) сплавляти, 
гнати,сплавити 

Сплавка — сплав; стоплювання 
Сплавной — сплавний 
Сплавщикь — сплавник, оснуч 
Сплачивать, сплотцть, ся — тісно збивати, 

зв’язувати; міцно з’єднуватися, з’єд¬ 
натися, злучатися, злучйтися 

Силевьівать — спльовувати, (на бік) — чвйр- 
кати 

Сплеснивать, сплесиить — чалйти, зчалити 
(мотузок) 

Сплеснуть — сполокати 
Сплетать, сплести, сь — 1) сплітати, виплі¬ 

тати, сплестй, вйплести, поспліта¬ 
ти, ся; 2) сплітати, сплестй, пле¬ 
скати, наплескати 

Сплетеніе— !) гілетіщія; 2) заплітка 
Силетка, силетци — плітки, пльотка, пльбт- 

ки, поговір, обмрва. — Сплетни распу- 
скать — поговір пускати 

Сплетникь, ница — плетун, плетуха 
Сплетничать — пл.ескати, пащикувати, об¬ 

мовляти, плітки робйти 
Сплинь — сплін, хандра 
Сплоха — попросту, не розважно, рпрбста 
Сплоховать —рхибнути; скапцаніти 
Сплоченіе—ущільнення, злучецня, зв’язання 
Снлошной — суцільний, поспільний. — С. 

неділя — загальниця, всеїдний тйж- 
день 

Сплоіиь — поспіль, суспіль; геть чйсто, 
скрізь; без ріжнйці, без винятку. — 
Сплошь и рядомь — скрізь і всюди 

Сплутовать — змахлювати, зшахрувати, 
змбхати 

Спльївать, спльїть — спливати, сплйсти, 
сплйнути. — Бьіло, да снльїло — 
було, та загуло 

Спльїваться, силиться — зливатися, спли- 
ватися, злйтися, позливатися 

Сплюснутий — сплюснений 
Сплющенность — сплюсненість 
Сплющивать, сплюснуть, сплющить, ся — 

сплющувати, сплющити, поплющи- 
ти, ся 

Сплясать — протанцювати 
Сплясаться — станцюватися 
Сподваль — гуртом, огулом 
Сподвижникь, ница — сподвижник, ниця, 

співтрудбвник, ниця 
Сподоблять — сподобляти 
Сподличать — зробити яке паскудство 
Сиодручн^ій, но — похватнйй, наручний, 

вигідний; на похваті, зручно, наруч. 

—- Сподручніе,— зручніш, е 
Сподручность — вигідність 
Спозаранковь — з раннього ранку, споза¬ 

ранку 
Спознавать, спознать, ся — 1) пізнавати, 

зазнавати, пізнати, зазнати; 2) спізна¬ 
ватися 

Спой — лют , 
Спокойно — спокійну 
Спокойность — спркійність , 
Спокойний — спокійний, супокійний, тихо- 

мйрний. — Спокойиой ночи! — 
добра ніч, на добра-ні;ч! 

Спокойствіе — спокій, супокій, спокійність 
Споласкивать, сполоскать, сполоснуть, ся — 

споліскувати, сполоскати, ся 
Сполагоря — легше, пів-бідй, ні гадки 
Сиолзать — сповзати 
Сполиа — сповна, вповні, цілком; все 
Сполошить — сполохати 
Сполстить — збйти повсть 
Сполье — край поля І 
Спольньїй — сумежний, суміжний (про поле) 
Снопка — планйчка (що нею збивають 

дошки) 
Спора (бот.) — розрода, спора. 8рога 
Спорангій — брбсня. Брогап^іит 
Спорить, ся — спорити, ся, сперечатися, 

змагатися, спіратися 
Спориться — поступати, посуватися (на¬ 

перед), мати успус, удачу 
Спорливість — перекірливість, супереч¬ 

ливість , 
Спорливьій — перекірливий, сварлйвий, су¬ 

перечливіш, незгідливий 
Спорникь, спорщикь, ца — суперечник, ця, 

губань , 
Спорньїй — спірний 
Спорь — спір (р. спору), спірка, суперечка, 

сперечання, змагання, перечка. — 
Спору нЬть — безперечно, нема що 
сперечатись 

Спорьій — корйсний, вигідний 
Спорьінья — ріжки і д. Головня 
Спорить, рос. Рр1у£опцт ауісиїаге Ь. — спо¬ 

риш, моріг, моріжок , 
Спосооность — здатність, дотепність, здіб¬ 

ність, хист, кебета, талан г 
Способньїй — здатний, дотепний, здібний, 

кебе(і)тний 
Способствовать — спомагати, запомагати, 

допомагати 
Способствованіе — спомагання, допома- 

гання 
Способь — спосіб; чин, побут, роб, лад. — 

Изьіскивать с. — добирати, прибира¬ 
ти способу. — Изьіскивать средства 
— добувати, вишукувати коштів 

СпоспЬшествованіе — спомбга; сприяння 
СпоспЬшествовать — спомагати, сприяти. 

— СпоспЬшествующій—спомагаючий; 
сприяючий 

Споспішествователь, споспЬшшікь—спома- 
гач і д. Помощникь 

Спотикаться, споткнуться — спотикатися 
спіткнутися, шпо(р)татися, зашпб- 
(р)татися. — Спотьїкаясь — наспбтич- 
ки, спотикаючись 
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Спотіть —- спотіти, спітніти, (дуже) — упріти 
Спохватнться — схаменутися, охаменутися, 

стямитись, оглядітися, похватйтися 
Справа — з правого боку, праворуч 
Справедливость — справедливість 
Справедливий, во —справедливий; правдй- 

' вий, правий; справедливо, по 
правді 

Справна — справна, інформація, розвідка 
Справлять, справить, ся— 1) випрямляти, ви¬ 

рівнювати, випрямити, випробову¬ 
вати, випростувати; 2) справляти, 
справити (весілля); 3) довідувати¬ 
ся, розвідувати, довідатися, роз¬ 
відати; 4) справлятися, справитися, 
упоратися. — Онь не справртся сь 
зтимь дідомь — він з сим ділом не 
дасть собі ради , 

Справочіїьій — інформаційний 
Справщикь (друк.) — коректор 
Спрашивать, снросіп ь — 1) питати, спита¬ 

ти, ся, попитати, поспитати, запи¬ 
тати, поспйтувати, понапйтувати; — 
Спрошенньїй — спитаний, запитаний; 
2) доправлятися, доправитися, по¬ 
требувати 

Спринцовка — брйзкавка, прйскавка, сй- 
кавка, цйкавка 

Спробовать — скуштувати, попробувати 
Спроваживать, спровадить—відпроважува- 

ти, випроважувати, відпровадити, 
вйпровадити; потурити, збутися, 
здйхатися(кого) 

Спроста — спроста, попросту 
Спрось — попит; спит, спйток, поспит; за¬ 

пит, запитання. — Спрось не біда — 
спйток не вбйток. — Безь спросу — 
без поспиту 

Спрьігивать, спрьігнуть — сплйгувати, 
сплигнути, зстрйбувати, зстрибну¬ 
ти, зскакувати,зскочйти 

Спрьіскивать, сприснуть — брйзкати, по- 
брйзкати, спорснути 

Спрягать — відміцяти (дієслово, дієслова) 
Спряженіе — відмінювання (дієслова) 
Снряжка — супруга, супряга, супряг. — 

Члень спряжки — супружник, супря- 
гач, супряжник 

Спрямленіе — випростування 
Спрямлять, спрямить — д. Справлять 1 
Спрясть — вйпрасти 
Спрятать, ся — сховати, заховати, похова¬ 

ти, ся 
Спрять — схов, сховок, схованка 
Спугивать, спугнуть—полохати, сполохати 
Спусканіе — спуск, спускання 
Спускать, спустить — 1) спускати, спустй- 

ти; випускати, вйпустити. — С. якорь 
— оякорйтися; 2) спускати, припу¬ 
скати, спудтйти; парувати, спару¬ 
вати; 3) сціжувати, сточувати, сці- 
дйти, сточйти 

Спускаться, спуститься — 1) спускатися, 
спустйтися; 2) здаватися, здатися 

Спусковой — спусковйй 
Снускь — 1) спускання, спуск; 2) спуск, 

масть (переважно з воску і оливи); 
3) спуск, парування. —Онь спуску не 

дасть — не дасть спуску 
Спусгя—опісля, потім. — С. нісколько време- 

ни — згодом, трохи згодом, перего¬ 
дом, перегодя, невдовзі, почасі, не¬ 
забаром 

Спутникь, ца — 1) товариш, ка подорожі, 
супутник, ця; 2) (астр.) — супутник, 
провіднйк 

Спутничество — товаришування в дорозі, 
супутництво 

Спутьіваніе — плутання; спутування 
Спутьівать, спутать, ся — 1) плутати, по¬ 

плутати, ся; 2) путати (надівати 
путо), треножити, спутати, потре- 
ножити; (про птиць) — боркати, при¬ 
боркати 

Спьяна — сп’яну ( 
Співаться, сніться -— зс(ь)иівуватися, 

зс(ь)піватцся г 
Співка — с(ь)рівка, с(ь)піванка 
Спілость — сділість, доспілість 
Спілий — спілий, стйглий і д. Зрілий 
Спіть — прос(ь)півати, зас(ь)півати. — Спі- 

тьіій — прос(ь)ріваний . 
Спіть, ПОСПІТЬ — спіти, поспіти і д. Зріть 
Спіхь — спіх, поспіх, нагальність, скв^- 

плйвість. — Кь спіху — як найскорі- 
ше, з поспіхом, хапаючись. — Не кь 
спіху — нема чого хапатися. — Оть 
спіху — з поспіху І ' 

Спішивать, спішить, ся — опішувати, опі- 
шити; опішати 

Спішить, ся — спішйти, поспішати, ся, ха¬ 
патися, квапитися 

Спішно— спішно, поспіхом, нагально, пйль- 
но 

Спішность — спішність, швйдкість, скб- 
рість, поспішність 

Спішний — спішний, швидкйй, скорий; по- 
спішнйй 

Спячивать, спятить, ся — совати, посувати, 
посунути, зсунути, ся (назад). — Сь 
ума спятить — з глузду зсунутися, 
з’їхати 

Спячій — сплячий 
Спячка — сплячка 
Спящій — сплячий 
Сработать — зробйти, поробйти 
Сравненіе — порівняння, зрівняння (з чим), 

прирівняння (до чого). — Вь сравне- 
ІІІИ СЬ КІМЬ, сь чімь — проти, су¬ 
проти (кого, чого) 

Сравниваніе — рівняння 
Сравнивадь — 1) (сровнять, ся) — рівняти, 

вирівнювати, зрівняти, ся, (кругоді) 
— обрівняти, (про кількох) — позрів- 
щовати; 2) (сравнить) — рівняти, при¬ 
рівнювати, порівняти, прирівняти, 
дорівняти; 3) (сравняться, сравнить- 
ся) — рівнятися, зрівнятися, порівня¬ 
тися , 

Сравнительньїй — порівнюючий 
Сражать, сразить — 1) збивати, побивати, 

збйти, побйти, звалйти; 2) у(в)ра- 
жати, уразйти 

Сражазься, сразиться — бйтися, стятися 
Сраженіе — бій, бйтва; баталія 
Сразу — зразу, одразу, відразу, до разу, 
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раптом 
Срамить, осрамить, ся — соромити, сорому 

завдавати, осоромити, ся, сорому 
завдати, наробити 

Срамникь, ца — соррмітник, ця 
Срамность — соромітність 
Срамньїй, по — соромний, соромітний, соро¬ 

міцький, сором, соромно. — Срамная 
часть — соромота 

Срамословить — д. Сквернословить 
Срамота, срамь — сором, соромота, встид, 

стидовище, ганьба. —Наділать сра- 
му — наробити сорому 

Срастаться, сращиваться, сростись — зро¬ 
статися, зростися, позростатися 

Сращеніе — зрощення, зростання 
Сращивать, срастить — зрощувати, зро¬ 

стити ( 
Сребренникь — срібник, срібняк 
Сребристьій — сріблистий, срібнйстий 
Сребровидньш — сріблястий 
Срсбролюбець — грошолюб 
Сребролюбіе — грошолюбство 
Среда — 1) оточення, окруженця, товарй- 

ство; середовище; 2) середа, (на 4 
тижні Великого посту) — середо¬ 
хрестя, (на 5 тижні В. п.) — поклін- 
на середа, (на 4 тижні після Вели¬ 
кодня) — права, переплавна середа; 
3) Вь среді — посеред. — Изь средьі 
— з-посеред 

Среди — серед,, посеред, посередині, осе¬ 
редь, поміж. — С. дня — середодня 

Средиземньїй — Середземний 
Средина — середина, осередок. — Вь срединЬ 

— посередині, прсеред. — Вь самрй 
средині— в самім осередку, в самій 
середині 

Срединньїй — посередній, середкбвий 
СреднерЬковой — середневічний, середо- 

вічний 
Средній — середній, посередній; середущий, 

середульший (віком); помірний; 
(мат.) — пересічний, середній. — Сред- 
нимь числомь — середнім ліком. — 
ЧеловЬрь среднихь лІть — серед¬ 
нього віку 

Средогрудіе (анат.) — середогруддя 
Средостьніе — перегорода, перешкода 
Средоточіе — осередок 
Средоточньїй — осередковий ( 
Следственньїй, но — середній, помірний, но 
Средство — спосіб; засіб, спромога, мож¬ 

ність, снага. — Средства кь жизнн — 
засоби, кошти. — Средства нзьіски- 
вать — способу, способів добирати, 
прибирати. — Уподробить всЬ средства 
— всіх способів вжйти 

Сринуть, ся — скйнути, кйнутися 
Срисовьівать, срисовать — спйсувати, спи¬ 

сати; змальовувати, змалювати 
Сродникь,ца — родич, ка, родак 
Сроднить, ся — поріднйти, ся, споріднй- 

ти, ся 
Сродньїй — прирождений, властивий 
Сродстро — 1) рід. рідня, родичі; 2) спо¬ 

ріднення. — Оиь сь нимь вь сродствЬ 
— він родич йому 

Сродясь — зроду, від роду 
Срокь — строк, срок, реченець, речинець, 

термін. — Вь срокь — у свій час. — 
Кь тому сроку — на той термін 

Сростокь — зросток, (про овочі, напр., яблу¬ 
ка, горіхи) — близнята 

Срочньїй — строковйй, терміновий, речин- 
цевий 

Срубать, ерубить — зрубувати, стинати, зру¬ 
бати, стяти. — Срубленньїй — зруба¬ 
ний, стятий 

Срубка — зруб, зрубування, вйруб, вирубу¬ 
вання 

Срубь—зруб, (в будові для зв’язку)—ощеп, 
(в колодязі) — цямрина, пя(е)брйна, 
пебрйння, (нижче землі) — покліть 

Сручность — зручність 
Сручньїй, но — зручний, но 
Срьівать, сорвать, ся — зривати, виривати, 

зірвати, вйрвати, ся 
Срьівать, срьіть — скопувати, скопати, 

зрйти 
Срьіваться, сорваться — зриватися, обри¬ 

ватися, зірватися, обірватися, увір¬ 
ватися 

Срьівь — 1) зривання, скопування; 2) ха¬ 
бара 

Срьітіе — скоп, скопання 
Срьіть — зрйти , 
СрЬзать, срЬзьівать, срЬзать — зрізувати, 

стинати, зрізати, зітнути 
СрЬзень — окраєць (хліба) 
СрЬзок — зрізрк, утинок ( 
СрЬзь — 1) зрізування; 2) зрізок, переріз 
СрЬтеніе Господню — Стрітення 
СрЬтенскій — стрітенський 
Сряду — поспіль, одйн за другим, без пе¬ 

рерви 
Срядьі — збори, захід, лаштування 
Ссадина — задра; садно, уразка. — С. сді>- 

лать — ошмульгати, пошмугляти, 
намуляти 

Ссаживать, ссадить, ся — 1) зсажувати, 
зсадйти, позсажувати, ся; 2) висажу- 
вати, вйсадити, повисажувати і 

Ссаживаться, ссЬсться — збігатися, збігти¬ 
ся 

Ссадка — зсаджування, зступ, збіг (сукна 
то що) 

Ссасьівать, ссосать — висисати, вйссати 
Ссиха, рос. Ешреігит пі^гит Ь. — голубй- 

нець, водянка 
Ссовьівать, ссунуть — зсовувати, зсунути 
Ссора — свара, сварка, сварня, звада, (ле¬ 

генька) — рбстирка, (раз’уразня) — 
гризня, гризанйна, (бучна) — буча, 
чвара 

Ссорить, посорить — сварйти, посварйти, 
(багатьох)— пересварйти 

Ссориться, поссориться — сварйтися, зва¬ 
литися, заїдатися, посварйтися, пе- 
ресварйтися, (починати) — заводи¬ 
тися, (раз-у-раз) — грйзтися • 

Ссорлнвость — сварлйвість 
Ссорливьій — сварлйвий, сваркйй 
Ссорщикь — сварлйвепь 
Ссуда — спосуда, спосуджеиня, позичка 
Ссудньїй—позичковий.—С. касса—позичко- 



Ссудчикь 448 Стаптьівать 

ва каса 
Ссудчикь — позичальник 
Ссужать, осудить — спосужати, спосудити 

(кого), наділяти, наділити (кого), 
позичати, позичити (кому) 

Ссуженіе — спос^джування, позичання 
Ссучивать, ссучить —- зсукувати, зсукати, 

всукати, (про кількох) — позсукувати 
Ссьілать, сослать —- засилати, висилати, 

заслати, вйслати 
Ссьілаться, сослаться — 1) здаватися, покли¬ 

катися, посилатися (на кого), зда¬ 
тися,, післатися, (на с(ь)відків) — об- 
с(ь)відчитися; 2) д. Скоситься 

Ссьілка — 1) заслання; 2) покликання, по¬ 
силання 

Ссьілочникь, ссьільиьій — засланець 
Ссьіпйть, ссьіпать, ся — зсипати, зсипати, 

позсипати, ся 
Ссьіхаться, ссохнуться — зсихатися, зсохну¬ 

тися, позсихатися , 
Ссідаться, ссЬсться — 1) збігатися, збіг¬ 

тися, вужчати, повужчати (пр,о оде¬ 
жу, тканину); 2) зсідатися, зсістися, 
прокисати, прокйснути (про моло¬ 
ко) 

Ссікать, ссЬчь — зрубувати, стинати, зру¬ 
бати, стяти, зітнути 

Ссікь — полядвиця (товста частина м’яса, 
одрубаї/а від стегна) 

Ссільїй — збіглий, зсілий (про молоко) 
Ставать, стать — 1) ставати, стати, стану¬ 

ти; 2) починати, ставати, почати, 
стати, взяти; 3) ставати, спиняти¬ 
ся, зупинятися, стати, спинйтися, 
зупинйтися; 4) вистачати, вистар¬ 
чати, вйстачити, вйстарчити 

Ставень — 1) віконниця; 2) заставка (в 
греблі) 

Ставить, поставить — 1) ставити, становй- 
ти, поставити, постановіть — С. ре- 
бромь — руба ставити. — Ставить, по¬ 
ставить лЬса — ставити рештовання. 
—- С. вь счеть — ставити в рахунок, 
на рахунок; 2) вважати, мати. — Ни 
во что его ставить — ні за що його 
має, за ні що, за не віщо має; 3) наста¬ 
новляти і д. Поставлять 

Ставка — 1) постав; 2) намет, ставка; 
3) ставка (в грі). — Давать очную 
ставку — робити зводини (кому) 

Ставленникь — вис(ь)в’яченець 
Сталиться — в стада збиратись, табуни¬ 

тись 
Стадія — стадія, бігбвище; (мед.) — біг, пе¬ 

ріод хорбби 
Стадникь — стадник, скотарь, череднйк 
Стадньїй — стадний, табунський, табуно¬ 

вий 
Стадо — стадо, (коней) — табун, (кобил з 

огирем) — косяк, (овець) — отара, (не¬ 
велика кітних овець) — кирдйк, (од- 
годованих на сало) — конара,(ма¬ 
ток з ягнятами) — сагмал, (корів, 
переважно дійних) — череда, (птиці) 
— зграя, табун, табунець. — Обше- 
ственное стадо (воли, корови, телята 
і вівці) — череда 

Стаивать, стаять — танути, потанути, то- 
пйтися, стопйтися 

Стайньїй — табунний 
Стакань, стаканчикь — склянка, шклянка, 

скляночка, шкляночка, склянйця, 
(поминальна) — кухлйк 

Стаканньїй — склянковйй 
Стакиваться, стакнуться — змовлятися, 

змовитися, злигатися, полигатися 
Сталактить — сталяктйт 
Сталистьій — сталйстий 
Сталкиваніе — спихання,стикання 
Сталкивать, столкнуть — спихати, зіпхнути 
Сталкиваться, столкнуться — стикатися, 

зіткнутися 
Стало-бьіть — значить, виходить 
Сталпливаться, столпиться — стовплювати- 

ся, стовпитися 
Сталь — сталь, (мняка) — крйця, темлянка, 

(тверда, дуже загартована) — дуле- 
вина 

Стальной—сталеві лі.—Стальная трава, сталь- 
никь, рос. Опопіз спіпояа Ь., Ьігсіпа 
.Іас^. — вовча, бичача трава, вовчуг, 
ожйни. — С. цвіть — сивозалізний 

Стамедь, стамедньїй, стамедовьій — камлот, 
камлотовий 

Стамезка, стамеска — долотце 
Станица — 1) д. Стая; 2) станйця (село ко¬ 

заків на Дону), курінь (в Чорно- 
морії) 

Становая жила, анат. Мебиііа зріпаїіз — 
хребтовий мозок 

Становиться, стать — 1) ставати, стати; 2) ро- 
бйтися, ставати, починати, зробй- 
тися, стати, почати. — С. глубже — 
гдй(і)бшати. — С. лучше — кращати, 
ліпшати. — С. холоднеє — холодніша¬ 
ти. — С. хуже — гіршати. — Часьі 
стали — годйнник спинйвся 

Становище — стан, становище, табор, кіш 
Становой — становйй 
Сганокь—ва(е)рстат, верстак. — С. ткацкій — 

верстат ткацький. — С. токарний — 
верстат токарський. (Частини його): 
(для наводу шпиць в обід) — колес- 
ня, стелюга, (для видовбування ді¬ 
рок на шпиці) — довбальна, стілець, 
(для прихоплювання обода) — ключ, 
(для обточування ступиць) — токар¬ 
ня, (для обточування шпиць)—/гал¬ 
ка, (рухомий осередок) — кужівка, 
(нерухомий) — штйль, цгпеник, (для 
чищення дощок) — ослін, (брусок в 
йому)—лапка.—С. бондарскіи—сгелю- 
га. — С. пильний — кобйльниця, козли. 
— С. точильний — точйло. — Пушеч- 
ньш с. — гарматне ложе. — С. для трепа- 
нія конопли — бительня 

Стоночньїй — верстатовий, верстаковий 
Станція — станція, стація; пристанок 
Станціонньїй — станційний. — С. домь — 

станція 
Стань — 1) стан, постава; 2) д. Становище; 

3) стан (у сорочки) 
Стапливать, стопить — стоплювати, росто- 

пйти 
Стаптьівать, стоптать, ся — топтати, потоп- 



Стараніе 449 Стая 

тати, стоптати 
Стараніе — старання, дбання 
Старатель, ница — старатель, ка 
Старательньій, но — старанний, о, дбалий, 

ло, дбайливий, во, пильний, но 
Старательность — старанність, дбалість, 

пильність 
Стараться — старатися, дбати, пильнува¬ 

ти 
Старенькій — старенький 
Старехонькін — старесенький 
Старець — дід, чернець, старець 
Старикашка — старигань 
Стариковскій — старечий 
Старикь — старйй дід, старйк. — Старика 

корчить — старувати , 
Старина— 1) старовина, старос(ь)вітчина, 

давнина, предківщина, (дуже дав¬ 
ня) — предковіччина, віковщйна. — 
Вь старину — в старовину, за старйх 
часів, в давнину. — По старині. — по 
стародавньому,, по старому звичаю, 
по старос(ь)вітському; 2) д. Ста¬ 
рець; 3) рос. Зепесіо ІасоЬаеа Ь. — 
ж,овтозілля, жовтоголбвник, сви¬ 
ріпа 

Старинушка —дідусь 
Старинньїй — стародавній, старовйнний, 

старос,(ь)вітський, старожйтний, 
старовічний 

Старить, состарить — старити, постарити 
Стариться, состариться — старіти, поста¬ 

ріти, старитися, постаритися, (над¬ 
то) — здитйнитися. — Состариться 
вь дівкахь — на пні посйвіти 

Старица — 1) старенька, бабуся; 2) чернйця 
Старичекь — дідусь, дідок, старенький 
Старичина, старичище — дідуга, дідуган, 

старигань, стариган 
Староватьій — старкуватий, пристаркува¬ 

тий, підстаркуватий 
Старовина, рос. ЗсгорЬиІагіа посіоза Ь. — 

старовина, кукулярія 
Старовірь, ка — старовір, ка 
Стародавносгь — стародавність, старожйт- 

ність 
Стародавньїй — стародавній, старожйтний 
Стародубка, рос. Асіопіз уегпаїіз 1— го- 

рйц(ь)віт, Сепііапа Атагеїіа І... — 
тйрлич 

Старожиль, старожилка — старожйтель, 
ка, давній мешканець, д. Меш¬ 
канка 

Старообразньїй — старкуватий, пристарку¬ 
ватий ( 

Старообрядець — старовір , 
Старообрядческій — старовірський 
Старосвітскій — старос(ь)вітський 
Староселеніе — давнє селище 
Староста—староста, війт. — Церковні, гй с. —тй- 

тарь, (помічник його) — підтитарний 
Старостинь — старостів, тйтарів 
Старостинскій — старостйнський, війтів¬ 

ський 
Старостить — старостувати, титарювати 
Старостиха — старостиха; титарева, тита- 

рйха 
Старость — старість, старощі 
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Старуха — стара, баба, бабуся, бабуня 
Старухинь — бабин 
Старухообразньїй — бабкуватий 
Старушенка — бабка, бабиця 
Старушечій — бабськйй, бабин 
Старушкинь — бабин, бабйний 
Старческій — старечий 
Старшина—старшина. — Волостной с. — во- 

лоснйй старшина, війт. — Казацкіе 
старшиньї — старшина, отамання 

Старшинство — старшинство 
Старшинствовагь — старшинувати, голову¬ 

вати 
Старшій — старший 
Старьій — старйй, літнйй, (дуже) — старе- 

незний, старезний. — Старий саиогь 
— шкарбун. — Кусокь с. кожн — 
шкурат, шкураток, (зб.) — шкураття 

Старье — ,старйзна, старовйзна, тандйта, 
старі речі; дрантя 

Старьевщикь — тандйтник, старовйзник 
Старійшина — найстарший, старшина 
Старіть, ся — старіти, ся; передавнюва- 

тись 
Стаскивать, стаскать, стащить — стягати, 

стягти, зволікати, зволоктй, по¬ 
стягати, позволікати; зносити, по¬ 
зносити. —,Стащить — д. Стибрить 

Статейка — статі й^ а 
Статейний — статійний, артикульний 
Статика — статика 
Статистика — статйстика 
Статистикь — статйстик 
Статистическій — статистйчний 
Статисть (театр.) — статйста 
Статний — ставнйй, поставнйй, показнйй, 

огряднйй, статурний, удатний 
Статочность — можність, можлйвість 
Статочньїй — можлйвий. — Статочное ли 

зто діло? — хіба це мржлйво? 
Статскій — штатський, цивільний 
Статуть — статут, устав(а) 
Статуя — статуя 
Стать — склад, постать, постава; рація. — 

Сь какой стати? — з якої речі? з якої 
рації? — Подь стать — під пару, до 
пари; до ладу, до прйкладу 

Стать — д. Ставать. — Стать причиною — 
спричйнитися (чому). — С. на якорь 
—об’якорйтися, оякорйтися.—С. вверхь 
ногами — стовбуром стати, до горй 
ногами стати. — Станемь—нумо, нум; 
станьмо. — Стать бездільникодіь, 
лінтяемь, иегодяемь — зледащіти, 
розледащіти, знікчемніти. — £. невесе- 
льімь — осмутніти, засмутніти. —- С. 
иевидимьімь — зрйкнути. — С. не- 
подвіщно —- оступіти. — С. паномь,— 
запаніти. — С. сиротою — осиротіти 

Статься — статися, трапитися 
Статья — стаття, точка, пункт, артикул 
Стачивать— 1) (стачать) —зшивати, зшйти; 

2) (сточить) — сточувати, сточйти, 
посточувати 

Стачка — 1) зшив, зшиття; 2) змова, страйк 
Сгая — зграя, (птиць) — табун, (диких 

птиць) — ключа, ключ, (вовків, собак 
з самицею) — тічка 





Стихи 45! Сторожить 

Стихи — вірші, с(ь)півомбвки 
Стихійний — стихійний, первісткбвий, жив- 

ЛОВИЙ ( , 

Стихія — стихія, первісток, живлб 
Стихокропатель, стихоплеть — віршомаз 
Стихосложеніе — віршотворення, стихотво- 

рення, віршування , 
Стихотвореніе — вірша, вірші, 
Стихотворець — віршовнйк, віршник 
Стихотворньїй — віршований, віршовий, вір- 

шопйсний 
Стихотворство — вірщопйство, віршування 
Стихь, стишокь — вірш, віршик, стих 
Стланець — стелюх (рослина, що стелиться 

по землі) 
Стлать — 1) (постлать, ся) — слати, стелити, 

послати, постелити, ся; 2) (вьістлать) 
— мостити, помостити; 3) слатися, 
стелитися, постелитися 

Сто — сто. — Сто СЬ ЛИІННИМЬ — сто з 
оком,стонадцять 

Стоглавьій — стоголовий 
Стогна (церк.-сл.) — майдан 
Стоговий — стоговий 
Стогословникь, рос. Сагсіииз — будяк, чорто¬ 

полох 
Стогь, стожекь — стіг (р. стога), стіжок, 

стіжечок, (спід) — підстбжжа, (пере¬ 
молоченої соломи) — ожеред 

Стойбище — кочовище , 
Стойка — 1) стояння, стійка; 2) д. Пррла- 

вокь; 3) (буд.) — підпора, підпірка; 
4) (гірн.) — стовпик 

Стойкій, ка — твердий, непохитний, но 
Стойкомь — навстоячки 
Стойкость — твердість, непохитність 
Стойло — стійло, станок 
Стоимость — вартість, коштовність, ціна 
Стоймя — стійма, стовма, стоячи, стоячки, 

навстоячки; сторч, навсторч 
Стоить — коштувати, вартим бути, вино¬ 

сити, значити, стоїти. — Стоить — 
коштує, варто, варт. — Стоющій — 
вартий. — Не стоить — не варт, не 
варто. — Не стоить благодариости — 
нема за що дякувати, нема за що, 
нема дяки. — Стоить врмь только 
прнказать — загадайте тільки, треба 
вам тільки звеліти. — Овчинка ви¬ 
делки не стоить — шкурка за 
чиньбу не стане. — Стойло большихь 
силіи — стало труда великого. — 
00 р. стоить — 500 карбованців 

коштує, і 500 карб. варт. -—Ему ничего 
не стоить солгать — йому нічого не 
значить збрехатір — Стоющій дороже 
золота — вартніший від золота 

Стократний, но — сторазовий, во, стократ 
Стокь — 1) (у водяного млина) — лотоки, 

(у будови) — ринва; 2) спа/і, відлив 
Стол беріть, остолбеніть — стовпіти, остов¬ 

піти 
Столбець — стовпець 
Столбикь — стовпчик, (у рослин плідник) — 

сторчмачбк 
Столбнякь — правець, прямець, остовпіння. 

— Привести вь столбнякь — правцем 
поставити. — На него нашель столб¬ 

някь —- ВІН ОСТОВПІВ 
Столбовой — стовповий. — С. дорога — 

верстовий шлях, бита дорога 
Столбообразньїй, столбчатьій — стовбатий 
Столбь — стовб, стовп, слуп, (^о которого 

ворота начеплені) -— ворітниця, (для 
підпори) — соха 

Столиственньїй, столистьій — столйстий 
Столешиица — стільниця 
Столикь — столик, (що в кутку стоїть) — 

косинець, (в церкві, де продають 
с(ь)вічки) — титарня 

Столица — столйця 
Столичний — столйчний , 
Столковагься — оправи дійти з ким 
Столкновеніс — зіткнення, сутйчка 
Столкиуться — зіткнутися, вдаритися, буц- 

нутися 
Столовая — їдальня 
Столоваться — харчуватися,стравуватися 
Столовникь — харчовнйк 
Столовий — 1) столовйй; 2) харчовйй (напр., 

харчові гроші) 
Столоначальникь — столоначальник 
Столочь — стовктй 
Столпиться — стовпитися, скупитися, на- 

тиснутися, згромадитись 
Столпленіе — стовпище, тйснява 
Столпьі — д. Сіяиіе сіверное 
Столь — стіл 
Столь — так, так саме, так само , 
Столько—стільки. — Столько же—спльки- 

ж. — Столько то — стількись. — Со 
стольними — з тількома 

Стольникь — стрльник 
Столітіе-СТОЛІТТЯ, вік , 
Століникь, рос. А.£ауе — столітник 
Столітній-СТОЛІТНІЙ, віковий 
Столярная — столярня 
Столярничать — столярувати 
Столярний — столярський, столярний 
Столяровь — столярів 
Столярь — столяр 
Стонаніе — стогнання , 
Стонать — стогнати; стугоніти. — Часто 

стонущій — стогній 
Стоногь, ком. Опі$си$ азеїіиз — стонога 
Стонь — стогін 
Стопа — 1) стопа, ступня (ноги); 2) рога. 

— Кь стопамь вашимь — до ніг ва¬ 
ших. — Идти по чьимь стопам^ — 
ітй за кйм, за чиїм слідом, насліду¬ 
вати (кому); 3) слід, тропа, стеж¬ 
ка; 4) стопа (у віршах); 5) стопа, рйза 
(паперу) 

Стопинь (артил.) — клейтух, 
Стопка— 1) половйнчик, келішок; 2) кілок, 

кілочок (вішати що); 3) стіжок (соли, 
білила, бакану то-що) 

Стопньїй — стоповйй , 
Стора — штора, ролета (на вікні) 
Сторгованіе — сторгування 
Сторговать — сторгувати, ся, притор¬ 

гувати 
Сторицею — всотеро 
Сторожа — сторожа, варта 
Сторожевой — вартовйи, сторожевйй 
Сторожить — сторожйти, вартувати 
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Страстньїй, но — прйстрастний; загарли- 
вий, во, жагучий, вогнюватий, яр¬ 
кий. — С. челорікь, с. женщина (в ро¬ 
довому розумінні) — яркий чоловік, 
ярка жінка 

Страстотерпець, страстотерпица — мученик, 
-ниця 

Страсть— 1) мука, страждання, скорбота, 
пасія.—Слрасти Господнії—муки, стра- 
сти Христові, пасія; 2) прйстрасть, 
жага, жагбта.—С. любовная—л юбощі, 
любкй; 3) страх, жах, ляк. — С. взя¬ 
ла — страх, жах напав, опану¬ 
вав. — Со страстей не зналь, что дь- 
лать — з ляку не знав, що й робй- 
ти; 4) дуже, страх, страшенно, аж- 
аж-аж. — Мііі страсть хочется — 
мені аж-аж-аж хочеться. — Страсть, 
какь болець — страшенно хворий 

Стратагема — підступ (надійні) 
Стратегическій — стратегічний 
Стратегикь — стратег 
Страусовий — струсевий, струсий, трусе- 

вий 
Страусь, пт. ЗігиіЬіо сатеїш — струсь, 

трусь, трусько 
Страхованіе — страхування, асекурація, за- 

безпека, забезпечення 
Страховать, застраховать — страхувати, 

асекурувати, застрахувати, забез¬ 
печити, забезпечити 

Страховой — страховйй, забезпечуючий 
Страховщикь — асекурант, страхівнйк 
Страхь — страх, острах, ляк, жах, страхо¬ 

та, жахота^відповідальність. — Стра¬ 
хи — страхіття. — Набраться страху — 
настрахатися. — Нагнать с. — страху 
нагнати, жаху завдати. — Паническіи 
страхь — переполох, пополох, поляка. 
— Со страху — з ляку, од ляку, од 
жаху. — Взять на свои страхь — на 
свою відповідальність взяти 

Страхь — страшенно. — Страхь какь богать 
— страшенно багатий. — С. много 
народу — страшенно багато людей 

Страшилище, страшило — страховисько, 
страховидне, страшйуо, страхови¬ 
на, страхіття, страховіття 

Страшить, устрашить, ся — страхати, ся, 
лякати, жахати, страшйти, ся, на¬ 
страхати, настрашйти, налякати, 
ся 

Страшливость — боязлйвість, ляклйвість 
Страшливий — боязкйй, ляклйвий 
Страшно—страшно, боязко, боязно, лячно; 

страшно, страшенно. — Она страшно 
подурніла — вона страшенно спога¬ 
ніла 

Страшний — страшнйй, (дуже) — страшен¬ 
ний, страховенний 

Стращаніе — страхання 
Страшать — страхати 
Стрекать, стрекнуть — штрикати, шпигати, 

штрикнути, шпигнути, стрикати, 
стрикнути 

Стрекнуть — 1) д. Стрекать; 2) дати драла, 
дмухача дати; дмухнути, чкурнути, 
дременути 

Стрекоза, ком. Ьосшіа уеггисіуога — коник 
Стрекотаніе — скрекіт, скрекотання 
Стрекотать— 1), скрекотати; 2) цокота(і)- 

ти, торохкіти 
Стремглавь — стрімголов, сторч, насторч, 

сторчака 
Стремешка — штрйпка (коло штанів) 
Стремительно — прожогом, мйттю 
Стремительность — прожбг, бйстрість; на¬ 

вальність 
Стремительньїй — бйстрий, валкйй, наваль¬ 

ний 
Стремить — 1) тягтй, уносити, гнати; 

2) (устреми ть) — направляти, напра¬ 
вити, втупити (очі) 

Стремиться — 1) лйнути,Двузьким струм¬ 
ком) — дзюрком бігти; 2) прямува¬ 
ти, пориватися (куди, до чого), 
змагатися (до чого), намагатися (до 
чого), уганятися (за чим) 

Стремленіе — потяг, змагання (до чого), 
поривання (до чого), прямування 

Стремнина — круча, строма, стромовйна, 
урвище, стрем’я 

Стремніїстьій — крутйй, стрімкйй, урвй- 
стий 

Стремя — стремено, (мн.) — стремена 
Стремянка — 1) ступанка; 2) сходня (дра¬ 

бинка з набитими зверху брусками); 
3) драбйнка (мотузяна) 

Стремянникь — стремінник 
Стремянньїй — стременний. — С. ремень — 

пуплиця, післище 
Стреноживать, стреножить—тренбжити, по- 

тренбжити, (усіх) — пер,етреножити 
Стрепеть, пт. Оіі$ Іеігах — хохітва, стрепет 
Стрескирать, стрескать — жер,ти, лопати, 

тріскати,,пожерти, потріскати, зло¬ 
пати, стріскати 

Стречокь, у виразі: «дать стречка» — дати 
драла, дати дмухача, тягу, дропака, 
дременути, дмухнути, чкурнути 

Стригачь — стрижім , 
Стрибогь — стрибог, посвйстач, вітрів 

батько 
Стригунь — стрижак, стрижачбк, стригун, 

стригунець 
Стриженіе — стрйження 
Стрижка — 1) стрйження, стрижба; 2) стрй- 

га, стрйжка 
С грижовий — щуровий 
Стрижь, пт. Нігипбо гірагіа — щур, пічкур 
Стричь, остричь, ся — стрйгти, пострйгти, 

ся. — Стригущій овець — стрижій. 
— Стрнженньїй, ая — стрйга. — С. 
голова (дуже низько) — гйря 

Строганіе — стругання 
Строгательньїй — стружнйй 
Строгать — стругати 
Строгій — строгий, суворий, гострий 
Строго — строго, суворо, гостро 
Строгость — строгість, гострість ., 
Строжайшій — пресурогий, найстрогіший 
Строевой — 1) будівельний, будівляний; 

2) шереговий,строєвйй 
Строеніе — 1) будування (дія); 2) будова, 

будівля, будйнок; 3) строіння, на¬ 
строювання, налажування, ладну- 
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вання (напр., гуслів) 
Строй — 1^ стрій, шик, (в шерегу) — лава, 

шерега; 2) лад, згідність (тонів) 
Стройка — будування 
Стройно — в ла'д, згідно, зграйно 
Стройность —1) стрункість; 2) лад, зграй- 

ність, згідність тонів 
Стройньїй — і) стрункий, струнькйй, став- 

нйй, стрімкйй; 2) згідний, зграй¬ 
ний 

Строитель — будівнйк, будівнйчий 
Строительница — бу^івнйця , 
Строительньїй — будівельний, будівляний 
Строительство — будівнйцтво 
Строить — 1) (построить) — будувати, строї¬ 

ти, ставити, збудувати, пострбіти, 
ся, поставити, (мурований будинок) 
— мурувати, змурувати. — С. ліса — 
ставити рештбвання; 2) (настроить) — 
строїти, настроювати, налажувати, 
ладнувати, настроїти, наладити; 
3) (вьістроить) — строїти, шикувати, 
шеретувати, вйстроїти, вшикува¬ 
ти, ся 

Строка — рядок, вірш 
Стропилина, стропило — кроква, кроквина, 

крокви, (на розі) — наріжник, (на 
сохи під покрівлю) — ощепини, клю- 
чйни 

Стропилить — ставити кроквй 
Стропильний — кроківний, кроків’яниу 
Строптивость — суперекуватість, перекір¬ 

ливість, неслухняність , 
Строптивий — суперекуватий, перекірли¬ 

вий, неслухняний,сваркйй 
Строфа — строфа 
Строченіе — стебнування; дряпання, шкря¬ 

бання 
Строчить — 1) (вистрочить) — стебнувати, 

вйстебнувати; 2) (настрочить) — дря¬ 
пати, шкрябати, надряпати, на¬ 
шкрябати , 

Строчка — 1) д. Строка; 2) стебнівка, вй- 
стіг; стебнування (в шитві) 

Строчньїй —рядковий, — Строчньїя букви 
— малі букви, літери 

Струбцинка — шруб (для стискання, у 
столярів) 

Струговой — 1) струговйй; 2) байдаковий, 
байдашний 

Струговіцикь — байдашник 
Стругь, стружекь — 1) байдак, байдачок, 

струга; 2) струг 
Струдель — вертунй, струдель 
Стружка — і) стругання; 2) стрижка, 

остружка 
Стружковьій — стружковйй 
Струить, ся — лйти, лляти; точйтися, дзю- 

рйти, ся, дзюркотіти 
Струйчатьій — хвилястий 
Струкь, стручекь — струк, стручок 
Струна, струнка — струна, струнка 
Струнний — струнний 
Струнонодобньїи — стрункйй 
Струнь — струп, (мн.) — струпи, шолуді 
Струпний — струповйй 
Струноватьій — струпуватий, струплйвий 
Струпіть, острупіть — струпіти, заструпй- 

тися , 
Струсить, струхнуть — злякатися, оторопі¬ 

ти, звомпити 
Стручковатьій — струкуватий 
Стручковий — стручковйй ( 
Струя — струя, струмина, струмінь, цівка. 

— Стру.ей течь — дзюрком тектй, 
бігти; цівкою тектй, ллятись. — С. 
дьіму — звій дйму < 

Стріла, стрілка — 1) стріла, стрілка; 
2) рос. МепуапіЬез ІгіГоІіаІа Ь.—трифо- 
лія, бобівник, конюшйна, ятловдна. 
5а§ііІагіа 8аріПаеГо1іа Ь. — стрілка, 
водяна стрілиця, човник. — Громовая 
с. — грімниця 

Стрілковидньїй — стрілуватий, стрільча- 
стий 

Стрілковьій — стрілецький, стрільцевйй 
Стрілокь — стрілець, (влучний) — цілець 
Стрілолистникь, рос. 8арі11агіа — д. Стрі- 

ла 2 
Стрілка — стрілка; стрілка (у годйнника); 

язичок (у,ваги); уставка (у со¬ 
рочки); стрілка (у квіток). — Магннт- 
ная с. — магнесбва голка 

Стрільба — стрільба, вогонь, стріляння 
Стрільбище — стрільбище 
Стрільчатьій — стрілкуватий (про цибулю); 

(буд.) — лучковий 
Стріляніе — стріляння 
Стрілять— 1) (вистрілить, стрільнуть) — 

стріляти, палйти, стрельнути, вй- 
палити. — Стріляеть вь ушахь—стрі¬ 
ляє, штрикає в вухате; 2) (застрілить) 
— стріляти, застрілювати, застрі¬ 
лити, забйти, вбйти 

Стряпаніе, стряпня — готування, порання, 
куховарення 

Стряпать, состряпать — готувати, кухо¬ 
варити, поратися, зготувати 

Стряпуха — куховарка 
Стряпческій — адвокацький 
Стряпчество — адвокацтво 
Стряпчій — адвокат 
Стрясать — струшувати 
Стряхивать, стряхнуть, ся — струшувати, 

обтрушувати, струсити, обтрусй- 
ти, ся 

Студенистмй — драглйстий 
Студено — холодно, зимно 
Студенньїй — холодний, зйуний 
Студень — холодець, драглі 
Студенность — зймність, студеність 
Студенть — студент 
Студенческій — студенський 
Студеніть — на хо/юд заноситись, холод¬ 

ніти, холоднішати, студеніти 
Студить, остудить, ся — студйти, холодй- 

ти,остудйти, прохолодйти 
Стужа — холод, холоднеча 
Стукальце — брязкало 
Стуканіе — стукання 
Стукать, стукнуть — стукати, стукнути 
Стукаться, стукнуться — стукатися, стукну¬ 

тися, ударитися, торохнутися 
Стукотня — стукотня, стукнява, стукотне¬ 

ча, стукотнява, гру(ю)котня, грю- 
котнеча, гуркотня^ торохнеча, та- 
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рахканйна, (од ніг) — тупотня 
Стукь — стук, стукіт, (дужчий) — грюк, 

(сильний але глухни) — бухання 
Стукь (присл.) — стук, грюк, бух, гуп, торох 
Стуль, стуликь — стілець, стільчик, дзиг¬ 

лик, дзйґличок 
Стульньїй — стільцевйй 
Ступа, ступка — ступа, ступка, мущйр, (де¬ 

рев’яна) — ковганка 
Ступа — хода, ступа (вільна, про коней) 
Ступальная мельница — топчак 
Ступенньїй — ступньовйй, сходовий 
Ступать, ступить — ступати, ступити, ступ¬ 

нути, (важко) — чвалати, чалапати 
Ступень — ступінь, щабель (в драбині), 

ступцйця, (в екіпажі) — підніжжа, 
ступійка. — Ступецька — схі(6)дка, 
східець, (мн.) — східці 

Ступеньки — сходи, східці, приступки 
Ступица — маточина, ступйця, колбдиця, 

(товстий кінець) — сйч, (тонкий) — 
рукав 

Ступка — ступка, мущйр, гуска (солі) 
Ступня — ступня, плюсня, стопа 
Стуманіє — стукання, грюкання, тукання, 

гупання, торохкання 
Стучать, стукнуть — стукати, грюкати, 

стукнути, гр/бкнути, (довго) — стуко¬ 
тіти, грюкотіти, (сильно) — тарахкати, 
торохкати, торохнути,(про годин¬ 
ник) — цокати, (про серце) — крлотй- 
тись; (ногою) — тупати, тупотіти, (в 
такт) — підтупувати. 

Стушеваться — присмирніти, знйкти 
Стьідить, ся, пристьідить, устьідить, ся — 

соромити, ся, сорому завдавати, 
встилатися, соромитися, засороми¬ 
ти, ся, сорому завдати, завстида- 

^ ти, ся 
Стьідливость — соромлйвість 
Стьідливьій, во — соромлйвий, сором’язли¬ 

вий, во 
Стьідно — сбромнр, сором, встйдно 
Стьідньїй — соромітний, стидкйй 
Стьідь — сором, соромота, встид 
Стьілу — ззаду 
Стьільїй — прохололий 
Стьінуть, стьіть, остьіть — холонути, засти¬ 

гати, захолонути, прохолонути, 
застйгти, застигнути 

Стьічка — потйчка, бійка,, сварка, сутйчка 
Стіна, стінка — стінд, стінка, (кам’яна) — 

мур, (проти печі) — передпічна, (зна- 
двірня, фасадна) — чільна. — Идти 
стіною — лавою йтй 

Стінница (росл.) — пбмур. Рагіеіагіа 
Стінной — стіннйй, постійний 
Стінобитний — муроломний. — С. орудіе, 

с. машина, стіноломь — таран 
Стіноломь — таран, муролбм 
Стінописець — маляр муровйй 
Стінопись — фреска 
Сгіноточець — шашель 
Стісненіе — стйснення, здушення, стйск, 

утиски. — С. вь груди — стйски 
Стіснительньїй — утискаючий, тяжкйй 
Стіснять, стіснить, ся — 1) стискати, 

стиснути, ся і д. Сжимать; 2) тіснй- 

ти, утісняти, утискати, стискати, 
стиснути, заневблити, бути на за¬ 
ваді, на перешкоді, заважати; 
3), соромитися, стидатися, не нас(ь)- 
міти 

Стягивать, стянуть, ся — 1) стягати, стягтй, 
зволікати, зволоктй. — Стягивающій 
сіно — тягальник, тягач; 3) стягу¬ 
вати, затягувати,затягтй, ся 

Стять — друк, підойма; стяг, прапір, хо¬ 
ругва, хорогва, корогва 

Стяжаніе — надбання, придбання; корисли¬ 
вість, захланність, захопливість 

Стяжать — набути, придбати, зажйти (чо¬ 
го). — С. славу — зажйти слави 

Стяжатель — придбач, хапун, хапуга 
Стяжательньїй — захланний, жадібнйй, 

зажерливий, халтурний 
Стяжка — стягання 
Стяжной — стяжнйй , 
Суббота, (здр.) субботка — субота, субітка, 

субітонька, (у жидів) — шабас(ш). — 
С. Лазарева — вербна субота. — С. 
родительская — поминальна с. — С. 
на 5 нед.—С. П.—похвала, похвальна 
с. — Наступила с. — посуббтіло 

Субботники — суббтники 
Субботньїй — суб,ітний 
Субботникь—субітки, пам'ятне, пам'яткбве 

(кара в школах по суботах) 
Субой — замет, д. Сугробь 
Субсидия — субсйдія, грошова запомога 
Суглинистий — суглинйстий 
Суглинокь — суглинок 
Сугорбиться — згорбитися 
Сугробь — замет, (великий) — кучугура, 

(впоперек дорогр) — перевій 
Сугубо — удвоє, родвійно 
Сугубий — подвійний, двоїстий 
Судаковина — судачйна,судаче м’ясо 
Судаковий — судаковий, судачий 
Судакь, (риба) Регса Ьисіорегса — судак, 

(на Дону і в де-яких иньших міс¬ 
цях) — сула 

Сударушка — 1) господйня; 2) коханка, 
любка, милоданка 

Судариня — господйня, добродійка 
Сударь — господарь, добродій 
Судамить — судйти,судачити 
Судячій — судаковий, судачий, судачйний 
Судебникь -— судебник,закони 
Судебний — судовйй, судний; правний. — 

Судебньїмь порядкомь — судом, су- 
довне 

Судеець — судовії к 
Судейскій — судовйй, судейський 
Судейша — судиїха, суддіха 
Суденьїшко — суденце 
Судилище — судище 
Судить — 1) думати, гадати, міркувати; 

2) судйти 
Судиться — судйтися, позиватися, праву- 

ватися, (довго або раз-у-раз) — тя¬ 
гатися, водйтися 

Судно, (мн.) судна — стільчак 
Судно, (мн.) суда — судно, (мн.) — судна; 

баркас, дуб, байдак, чайка, галера 
Судний — судний, судовйй. — Судное діло — 



Судовщикь 456 Сумасшедшій 

судова справа 
Судовщикь —• корабельник 
Судовой — судовйй , 
Судоговореше — судові речі 
Судокь, частіше мн. судки — 1) мисочки 

• з ушками (щоб носити страву), 
посуд; 2) поставець з пляшечками 
(для оцту, гірчиці тб-що) 

Судомойка — 1) помивачка; 2) мийка 
Судомойньїй — помивальний 
Судопроизводство —- судочинство, процес, 

справа судова , 
Судоработникь, судорабочій — робітник 

на суднах 
Судорога, вразта, зразшиз — корч, корчі, 

перелоги, судорога 
Судорожиться — корчитися, кривитися 
Судорожний — конвульсійний, корчовйй 
Судостроеніе— кораблебудбва; корабельне, 

пароплавне будівнйцтво 
Судостроитель — будівнйк суден, паро¬ 

плавів 
Судоустройство — судова організація 
Судоходиьій — судохбдний,сплавнйй 
Судоходство — плавба, пароплавба, паро¬ 

плавство 
Судохозяинь — власник судна 
Судь — суд (місце і дія), справа (дія). — 

Верховний судь — генеральний, ндй- 
вйщий суд. — Гражданскііі с. — цивіль¬ 
ний суд. — Уголовний с. — карний суд. 
— Окружной с. — окружний суд. —С. 
присяжньїхь—суд присяжних. — При¬ 
нести жалобу вь судь — запізвати до 
суду.,— Являться вь с. — ставитися 
в суді. — Отдать подь с. — поставити 
перед суд. — Искать суда, просить на 
кого вь суді — позивати (кого). — По¬ 
звать, привлечь кь суду — подати на 
кого в суд, потягти на суд. — По¬ 
спішний судь — скваплйвий суд 

Судьба, судьбина, судьбину шка—доля, судь¬ 
ба, талан, планета, (здр.) — доленька. 
— Злая судьба — лиха, тяжка доля, 
безталання, недоля. —Такь угодно било 
судьбї.—так вжесудйлося. — Какими 
судьбами ви здісь? — як ви тут опи- 
нйлись, як се вас доля занесла 
сюдй? 

Судьби — призначення (Боже) 
Судья — суддя, судець, судящии, судйтель, 

(жінка його) — судиїха, суддіха, 
(дочка) — 9уддівна,,(син) — судієнко 

Суевіріе — суєвір’я, сусвірство, забобон 
Суевірка — забоббнниця 
Суевірничать —,бути забобонним 
Суевірно — суєвірнр, забобонно 
Суевірность — суєрірність, забобонність 
Суевірний — суєвірний, забобонний 
Суевірство — сусвірство, забобони 
Суевірь — суєвір, забобонник 
Суесловіе — марнослів’я , 
Суесловиьій — марномбвний, марнослівний 
Суесловь — марномбвець, марнослбвець 
Суєта — 1) марнота, суєта. — Суєта суеть — 

марнота ндд марнотами; 2) метуш¬ 
ня, метушіння, хватанйна, шамот¬ 
нява, шарварок; 3) клопотун, гіобі- 

гач 
Суетиться — метушйтися, клопотати, ся, 

мотатися, комашйтися, колотгітися 
Суетливость — метушлйвість, клопотлй- 

вість 
Суетливнй — метушливий, клопотлйвий 
Суетность — марність 
Суєтний, во — марний, но 
Сужденіе, суженіе — 1) суд, судження; 

2) присуд, вйрок, рішинець; 3) мірку¬ 
вання, розсуд, думка, гадка 

Сужденннй — сужений. — Суждено — судй¬ 
лося, наречено 

Сужений, ая — су’жений, на, богдан, ка 
Суживаніє — звужування 
Суживать, сузигь, ся — звузювати, звузи¬ 

ти, ся, повузити, (про кількох) — по¬ 
зважувати, (надто)— перевузити 

Сука — сука, сучка, суціга 
Сукинь — сучий 
Сукно — сукно, (малйнове, червоне) — кар¬ 

мазин, (біле турецьке) — габа, (ан¬ 
глійське) — саєта 

Сукновальня — валюша, валюшня, сукно¬ 
вальня 

Сукновальний — валюшний, сукноваль¬ 
ський 

Сукноваль — валій, валюшник, сукновал 
Сукноділіе — вйріб сукна 
Суковатнй — сучкуватий 
Суконка — сукнйна, суконце 
Суконний — сукняний,суконний, (з кар¬ 

мазину)— кармазйновий, (з габи) — 
габбвии, (з саєти) — саєтовий. — С. 
мастерь — сукнарь 

Суконщикь — сукнарь , 
Сукотная (кошка) — кітна (кітка) 
Сукровиця, 8егат $ап§иіпі$ — пасока, мазка, 

сукровиця, сукроватиня, (з мертво¬ 
го) — ропа, муравйця 

Сукровичний — сукроватий, роповйй 
Сукь — сук, сучок 
Суленіе — обіцяння 
Суленіе, Мегсигіих зиЬІішаїив соггозіуцз —- 

сулема ' 
Сулея, сулейка — сулія, сулійка (пляшка 

плескувата) 
Судить, носу лить, ся — обіцяти, обіщати, 

ся, наобіцяти 
Султані — 1) султан (царь турецький); 

2) китиця (з пір’я) 
Сума, сумка — торба торбйна, торбйнка, 

торбочка, (поб.) — торбище, (на тю¬ 
тюн) — гаман, гаманець, (у гуцулів) 
— ташка. — С. патронная — ладів- 
нйця. — Сума переметная — бесаг, 
бесаги, саква, саківка, саквй (подвій¬ 
ні торби, що перекидаються через 
плече) , , 

Сумасбродничать — навісніти, шаліти, на¬ 
віженіти 

Сумасбродннй — навіжений, навісноголб- 
вий, навіснйй, шалений 

Сумасбродство— навіженство, шаленство 
Сумасбродь — варіят,, шаленець 
Сумасшедшій — божевільний; несамовитий, 

навісний, навіжений, навісноголб- 
вий; біснуватий; душевно-хворий, 



Суматоха 457 Суфиксь 

душевно-слабий. — С. домь — боже¬ 
вільня; дім для душевно-хворих 

Суматоха — сум’яття, метушня, гармидер, 
кблот, оіганйна, в(арвітня, рейвах 

Сумаспіе<;твіе — божевілля; навіженство, 
дурійка ' 

Сум асі і іесіводаї ь — божеволіти, божевіліти, 
навісніти 

Сумахь, рос. КЬиз Соїіпиз — рай-дерево, 
скомпія 

Сумбурний — недоречний,недоладний,не¬ 
подобний , 

Сумбурь — дурниця, бредня, нісенітниця, 
безладдя, недоладність 

Сумеречньїй — смерковий 
Сумерки — смерк, прцсмерок, смеркання, 

(легенькі) — сутінки, прймерки, (ран¬ 
ні) —прйсмерок.—С. ночньїе — 1ІІЧЙНИ. 

— Сумерками, вь сумерки — смер¬ 
ком. — Передь сумерками — прйсмер- 
ком. — Наступить сумеркамь — при¬ 
меркнути, смеркнути 

Сумка — торбйнка,ранець 
Сумка сердечная — осердя, Регісагбіит 
Сумма — сума, цілість, кошт 
Суматошливий — д. Суетливьій 
Сумочний — торбовйи, ранцевий 
Сумракь — сутінок, мряка, темрява 
Сумрачность — хмурність, похмурість 
Сумрачно — сутінно, похмуро 
Сумрачньїй — хмурий, хмурнйй, похмурий, 

похмурний, хмарний,темрявии 
Сумчатьій — торбйнчатир. — Сумчатьія 

живогнця — торбачі, торбунй 
Суметь — з’уміти, втямити, второпати. — С. 

сдЬлать, угодить (кому) — потрапити 
зробйти, догодйти (кому) 

Сумятица — розрух, завірюха 
Сундукь, (здр.) сундучокь — скрйня, 

скрйнька, скрйнечка, (ящик в скри¬ 
ні на дрібні речі) — прискрйнок, 
(кришка) — віко,, (подовжна стінка 
передня) — причілок, (поперечна) — 
бік 

Сундучникь — скрйнник, скриняр 
Сундучний — скрйнний, скриньовйй 
Супесокь, супесь — супісок, піщанйця, 

пісковйна 
Супесчаньїй — супіскуватий 
Супить, насупить, ся — хмурити, насуплю¬ 

вати, ся і д. Насупить, ся 
Суповой — суповйй, юшечний 
Супонить, засупонить — супонити, затягти 

супоню 
Супонь — супбня 
Супоросая, супорось — супорбса, поросна 

свиня 
Супостать — ворог, супротивник, супостат 
Супруга — супруга, жінка, дружйна, дру- 

жйнонька , 
Супруп;— сугіруги, подружжа, чоловік та 

жінка , 
Сунругь — супруг, дружйна, чоловік, муж 
Супружескій — супружий, подружий 
Супружество — 1) шлюб. — Вступить вь су- 

пружество — одружйтися, побратися, 
шлюб взяти, закон приняти; 2) по- 
лружжа 

Супружній — чоловіків 
Супь — суп, юшка, щерба 
Сургучь — лак (щоб печатати), сургуч 
Сургучний — лаковий, сургучовии 
Сурдина, сурдинка — сурдйна, гасйлко. — 

Подь сурдинку — нйшком, тйшком- 
нйшком 

Сурикь, краска Міпіит — сурик, манія, ма- 
нійка 

Суриковий — манійбвий 
Сурковьій — бабаковий 
Сурна — пйка, пйсок і д. Морда 
Суровосгь, суровство — суворість, гост¬ 

рість; жорстокість 
Суровскій — блаватний 
Суровий, во— 1) товстйй, грубий (про по¬ 

лотно); 2] похмурий, понурий, ро, 
похнюпим; 3) суворий, жорстокий; 
4) лютий, жорстокий 

Суровье — груба тканйна 
СуровЬть — ставати суворим 
Сурокь, з(ь)в. Миз тагтоііа — бабак, баба¬ 

чок 
Сурьма, Апіітопіит, Вііуіит — сурма 
Сурьмило — чорнйло 
Сурьмить — чорнйти, підчернювати (во¬ 

лосся) , 
Сурьмленіе — чорніння, карування 
Сурьмяной — сурмиковий , 
СурЬпа, рос. Вгазхіха Кара — свиріпа 
СурЬпица, рос. Егузішиш ВагЬаге^, Вгаззіса 

уи1§агі$ К., В. Кара — свиріпа, (зроб¬ 
лений з неї) — свиріп’яний 

Сусакь, рос. Виїотиз шттеїіаіиз Ь. — осіт- 
няг, жаб’яча цибуля 

Сусаль, ,сусальное золото — шумйха, по- 
злітка 

Сусликовьій — оврахбвий, хавраховий 
Сусликь, з(ь)в. Кизіісиїа ПЬиІиз — оврах, ов- 

ражок, хаврах, хаврашбк 
Суслить — 1) пйти (довго), дудлити, цму- 

лити, тягтй; 2) слйнити 
Сусло — сусло, гуща від солоду 
Сусляникь — суслик (пірник на суслі) 
Суставь — сустав, суставець, (пальців) — 

щйколоток 
Суставньїй -— суставний 
Сусакь — д. Закромь 
Сутки — доба, с^тки 
Сутловка, рос. А^и£а СЬатаеріїуз Ь. — ка- 

дйло 
Сутолока — гармйдер, безладдя, біганйна 

і д. Суматоха 
Суточньїй — добовйй, сутковйй 
Сутуга — дріт (залізний) 
Сутужний — дротянйй (зроблений з дроту) 
Сутулика — 1) похилість (дерева); 2) горо, 

кривина (хребта) 
Сутулиться, ссутулиться — горбитися, 

згорблюватися, згорбитися 
Сутуловатьій — згорблений, сутулий 
Сутяга — сутяга 
Сутяжить — тягатись (по судах), позива¬ 

тись 
Сутяжничество — сутяжництво 
Сутяжиическій — сутяжний 
Суть — суть, суття, іста 
Суфиксь (грам.) — приставка, суфікс 





Сціпленіе 459 Сьіграть 

СцЬпленіе— 1) (хим.) — спійність, сполу¬ 
чення; окупність (однорідних ча¬ 
сток); 2) ланцюг ' 

СцЬплять, сцї.іпіть, ся — 1) счіплювати, 
счепйти, п осліплювати, ся. — СцЬпить 
зу^ьі — сціпити (зуби); 2) стинатися, 
счіплюватися, зітнутися, счепйтися 

Сціпноіі — зачіпний, счшнйй 
Счаливать, счалить, ся — счалювати, сча- 

лити, ся 
Счастіе — щастя, талан, щаслива, добра 

доля, гаразд. — Кь счастью — на 
щастя 

Счастливець, счастливица — щасливець, 
щасливиця, щаснйця, таланниця 

Счастливить, осчастливить— щаслйвити, 
ущаслйвити 

Счастливиться — щастйти, таланити, фор¬ 
тунити, вестйся 

Счастливо — 1) щаслйво, щасно; 2) добре, 
гаразд 

Счастливьій — щаслйвий, щасний, талан- 
ливий, таланний. — Будьте счастливьі 
— щаслйво! — Счастливь твой Богь! 
— щастя твоє! 

Счерпьівать, счерпать, счерпнуть — зби¬ 
рати, зібрати (зверху), (шумовину) — 
зшумувати, зняти шумовйну 

Счерчивать, счертить — зрисовувати, зри- 
сувати 

Счесьівать, счесать, ся — очісувати, оче¬ 
сати, посчісурати, ся , 

Счетньїй — 1) полічений, лічений, зрахб- 
вдний. — Счетньїя деньги — полічені, 
лічені гроші; 2) рахунковий. — Счет- 
ная книга — книга.рахунків. — Счет- 
ное отдЬленіе — відділ рахунковий 

Счетоводство — рахівнйцтво 
Счетоводь — рахівнйк , 
Счетомь — ліком, лічма, за ліком. — С. ви¬ 

давать — вйдавцем давати 
Счетчикь, ца — лічйльрик, ця 
Счеть — лік, лічба, лічіння, чйслення, ра¬ 

хуба; рахунок. — Заплатить по счету — 
заплатйти рахунок. — Воспитьіваться 
на казенний с. — виховуватися урядо¬ 
вим коштом. —- На хорошемь счету — 
в доброму зданні; добру славу має. 
— По моєму счету — на моє чйслення, 
лічіння; на мій лік. — На счеть — а) що 
до..., за, про..., з огляду на... — На 
счеть зтого я спокоєві, — що до сього 
(абр: за се) я спокійний, про се 
мені байдуже, се мене не турбує. 
— Онь сказаль на с. вашего брата — 
він сказав про вашого брата. — Ска¬ 
заль на мои с. — сказав про мене; 
б) коштом, на кошт. — Издано на 
счеть академій — вйдано коштом 
академії. — Текущій с. — біжучий, 
поточний рахунок. — Поставить на 
счеть — залічйти, записади в раху¬ 
нок. — Безь счета — без ліку 

Счети — рахівнйця , 
Счисленіе — чйслення, лічіння, лік, лічба 
Счислять, счислить— чйслити, лічйти, по- 

чйслити, полічйти 
Считать, счесть, ся — чйслити, лічйти, ра¬ 

хувати, почйслити, облічйти, злі- 
чйти, полічйти, обрахувати,дора¬ 
хувати, ся. — Счнтанний — лічений 

Счищать, счистить — счищати, счйстити 
Счищеніе — очищення 
Сшествіе — схід 
Сшибать, сшибить — збивати, звалювати, 

збйти,звалйти 
Сшивать, сшить — зшивати, зшйти, по- 

шйти, (про кількох) — позшивати 
Сшивка — і) зшивання; 2) шйте (місце) 
Сшивной — зшйтий, зшйваний 
Сшутить — пожартувати (з кого) 
Сь — з, зо. — Сь всрхомь — з верхом, з 

наспом, з наспою. — Сь которихь 
порь — відколи, з якого часу. — Сь 
руки — під руку, наруч, наручно. — 
По рублю сь человіка — по карбован¬ 
цю від особи. — Сь чего начать — 
від чого почати. — Сь завтрашняго 
дня — від завтра. — Сь величайшимь 
трудомь — на превелйку сйлу. — Сь 
ньсколько — з кількоро 

Сьеживать, ся, сьежить, ся — корчити, ся, 
скручуватися, скорчити, ся, скру- 
тйтися, стулйтися, счулитися 

Сьемка — 1) здіймання (плану); 2) оренда, 
посесія; підряд, постача 

Сьемцьі — щйпці , 
Сьемньїй — 1) знятий, зібраний; 2) наня- 

тйй, підрядний 
Сьемокь-ЗНІМОК 
Сьемщикь — 1) здіймач; 2) наймач 
Сьемь — наймання 
Суживать, сузить, ся — звужувати, звузи¬ 

ти, повузрти, вужчати, повужчати 
СумЬть — з’уміти 
СьЬдать, сььсть — з’їдати, з’їсти, згам- 

кати, гамкнути, (багато) — уписати, 
убгати, (все) — виїсти, поз’їдати, по¬ 
виїдати 

СьЬденіе— з’їдень.—На сь’Ьденіе— на з’їде! іь 
Сьіденньїй — з’їдений, з’їджений 
СьЬдііьій, сь’Ьдобпьій — їстівнйй 
СьЬздить — 1) поїхати; 2) вдарити, заці- 

дйти, затопйти. — СьІздиль но за- 
тьілку — зацідйв по потйлиці 

СьЬздь — з’їзд, наїзд 
СьЬздовьій — з’їздовий 
СьЬзжать, сьЬхать — 1) з’їздйти, з’їхати; 

2) перебиратися, перевозитися 
СьЬзжатьея, сььхаться — з’їздйтися, з’їха- 

тися, поз’їздйтися, понаїздйти 
СьЬзжая,,сьЬзжій домь, сьЬзжая изба — 

пол)ція. — Огве^ь его на сьізжую — 
ОДВІВ його у ПОЛІЦІЮ 

СьЬстной — д. СьЬдньїй. — СьЬстное — 
їстівне, їжа,, їдево. — С. припаси — 
харч, харчі 

Сьякшаться — злигатися, полигатися 
Сьзкономить— з’Єкономити, приощадйти 
Сьіворотка — сироватка, сйрватка 
Сьівороточная трава, рос. Саііит І.. — 

гірчак, дівунка; О. уегиш Ь. — жов¬ 
тенька кашка, медова трава, медів- 
нйк, дрібноц(ь)віт 

Сьіграть — заграти, програти, одіграти. — 
Сьіграйте вальсь — заграйте вальса. 
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— Сьіграть свадьбу—справити весілля. 
— С. штуку — фигля зробити (кому) 

Сьігриваться, сьГграться — зграватися, зі¬ 
гратися 

Сьізмала — змалку, змалечку, змальства 
Сьізмала — знову, знов, ізнов 
Сьїкать, сикнуть — 1) цитькати, цикнути; 

2) д. Сучить 
Синишко — синиці, синочок 
Синовній — синівський, синів 
Сьінь, синокь, синочекь — син, синок, си¬ 

ночок 
Сьіпаніе — сйпання 
Сипать, ся — сипати, ся. — С. деньги, с. 

деньгами — сйпати, гатйти грішми, 
трйнькати, цйндрити 

Сьпіка — сйпання 
Сьіпучесть — сйпкість 
Сипучій — сипкйй, сівкйй. — Сьіпучее тіло 

— сипець, сипке 
Сьіпь — вйсипка 
Сирець — сировина, сирець 
Сирпикь — сйрник 
Сирний — сйрний, з сйром, сйрянйй. — Сир¬ 

ная неділя — масниця, масна не¬ 
діля 

Сьірня, сироварня — сйрнйця, сйрня 
Сьіро — вохко, вільготно 
Сьіроварь — сировар 
Сьіроватьій — 1) вохкуватий; 2) сируватий, 

пбсирий, глевтякуватий 
Сиромолотний — молочений свиднйм 
Сиромятникь — гарбарь, кожум’яка 
Сьіромятническій — гарбарський 
Сиромятничество — гар^арство 
Сьіромятничіц — гарбарів 
Сиромять — ірха 
Сьіромятная кожа — сировйця, сирйця 
Сьірон — 1) вохкий, вільготний, мокрий, 

(про погоду) — мрячний; 2) сировйй, 
(про хліб) — глевкгій, недопечений 

Сьіропусть — запуст, запусти , 
Сьірость— 1) вохкість, вогкість, ВІЛЬГІСТЬ, 

волога; 2) сйрість, сйравість 
Сьіроіжка (гриб) — сироїжка. А§агісиз 

гиЬег 
Сьірь—сир. — С. овечій — тяганий, ґляган- 

ка, (солоний овечий) — брйндзя. 
Обильно сьіромь — сйряно 

Сьірье — сировина, сирець 
Сиріть — сиріти, мокріти, вбг(х)кнути, 

вільгбтніти 
Сьіскива ть, сьіскать — знаходити, шукати, 

ви(од, роз)шукувати, знайтй, од- 
(роз)шукатц; нйшпорити, нйшкати 

Сьіскной — розвідочний 
Сьіскь — пошуки, розвід, розвідка 
Сисподи — зісподу, з-підсподу 
Ситенькій — ситенький 
Сьітить — ситйти 
Сьітньій — 1) ситнйй, тревнйй; 2) д. Жир¬ 

ний 
Сьітовникь, сьіть, рос. Сирогиз Гизсиз І.. — 

осітняг 
Сьітость — СЙТІСТЬ 
Ситьій — сйтий, неголодний , 
Ситіть — товстіти, гладшати, товстішати 
Сьічевь — сйчів 

Сьічугь — 1) сичуг (д. Желудокь, у жуй¬ 
ної животини); 2) ковбик (у свиней) 

Сьічь — сич. ІЗігіх 8сорз 
Сьицикь — визнавчик, шпиг; нишпорка, 

нйшкавка , 
СІверкій — холодний, сіверкий 
СІверньїй — 1) північний (що на півночі), 

сіверний; 2) горовйй, горішній (ві- 
_ теР) „ . , 
СІверо-^осточньїи, с.-западньш — північно- 

схщнцй, північно-західний 
СІверь — північ, сівер 
Сівець — сіяч, сівач, сів^ць 
СІвооборрть — плодозмін 
Сівь — сів, сівбр, сійба, сіянка 
СІдалище — крісло, стілець 
СІдалцщная кость (анат.) — кульшова 

кість, кульша, сіднйця. Оз ізсЬіі 
СІданіе — сідання 
Сіделка — черезсідельник 
Сідельниковь — сідлярів 
Сідельїіикь — сідляр, кульбашник 
Сідельний — сідельний, сідловйй 
Сідинй — сідь, сивина, сивизна 
СІдина — роскблина, скалубина (невелич¬ 

ка в метал, виробах); (мінер.) — лом 
Сідлать, осідлать — сідлати, кульбачити, 

осідлати, окульбачити 
Сідланіе — сідлання, кульбачення 
СІдлистьій — линкуватий 
Сідло — сідло, (здр.) — сідельце, сіделечко, 

кульбака, (ремні від задньої луки 
для прив’язування) — тороки, (ремінь, 
на котрому стремена) — післище, 
(.шкура, що покриває післище і 
ленчик) — потебня, потебеньки. — 
Безь сідла поіхать — поїхати 
ОХЛЯП ' 

Сідловина — сідло (на горі), влоговина (на 
шпилю гори) 

СІдобородьій — сивобородий 
СІдоватьій — сивуватий 
Сідовласьій, сідоволосьій — сивоволосий 
СІдоглавьій — сивоголовий 
СІдогрнвьій — сивогривий 
Сідой — сивий, сідйй, білий. — Сь СІДЬІМІІ 

усами — сивоусий 
СІдокь — їздець, верховець (р. верхівця) 
СІдІть — сйвіти 
Сікира — сокйра, (держално) — топорйще 
СІкирньїй — цокйрний 
Сімена — насіння 
СІменистьій — сіменястий, семеиастий, се- 

менйстий, сім’янйстий 
СІменить, засіменить, осімеїріть, ся — 

1) засівати, обсівати, засіяти, обсія¬ 
ти; 2) наливатися, зернйтися, на- 
лйтися ' 

СІменить ногамц — дріботіти 
Сімеиникь — насінник, (буряків) — вйсадок 
СІменной —■ насінний. — СІменное дерево 

— насінник, сіянка 
СІмечки — нас)ння, зерната 
СІмечко—уіасіння^ко, сім’ячко ( 
Сімя— 1) сім’я, насіння, (здр.) — сім’ячко, 

насіннячко. — Коноплянеє сімя — 
сім’я.—Л.ігжское сімя—яркість; 2) (у тва- 
рів) — сім’я, (у матки бджоли, у сам- 
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чика риб) — молочко І 
СІііи — сіни, хороми, (здр.)—сінці, (передня 

частина),— присінок, присіння 
СІнистьій —,тінявий 
СІнички — сінці 
Сінная — сінна (торговиця) 
Сінникь — сінник 
СІнной — сінний 
Сінний,— сінешній 
Сії ю—сіно, (здр.)—сінце, (потерте)—потеруха 
Сіноваль — сінник 
Сінокосець — косарь 
Сінокосньїй — сінокрсний, сіножатний 
СІнокось — 1) сінокіс, сіножать; 2) косо¬ 

виця; 3) ком. РЬа1ап§іит — косарь 
СІнокошеніе — косовиця (сіна) 
СІнцо — сіцце г 
СІНЦЬІ — сінці, сінечки 
СІнь — 1) тінь, холодок; 2) намет, шатро; 

3) о,борона, покрова 
Сіра — сірка 
Сіренка — сірнйк 
Сіризна — сірина 
СІристьій — сірчатий 
СІрить, насірить — сіркувати, насіркувати 
Сірко — сірко, 
СІрмяг,а — 1) сіре сукно; 2) сіряк, сірячйна, 

сіра свйта, 
СІрмяжньїй — сірий 
СІрнистокислая соль — ,сірчак 
СІрнистьій металль — сірчень 
СІрнистьій — сірчастий, сірчйстий 
СІрньїй — сірчаний. — СІрния спички — 

сірники, сірничкй 
СІрница — сірниця, начйння топйти сірку 
Сіро — сіро 
Сіроватьіи — сіравий, сірявий 
Сіроглазнй — сіроокий 
Сірогривьій — снвогрйвий, сірогрйвий 
Сірожелтьій — глйвий, сірожовтий 
Сі.ропепсльньїй — половйй 
Сірий — сірий, шарий, (мов попіл) — попе¬ 

лястий, шпакуватий 
Сіріть, по,сІріть — сіріти, посіріти 
Сість — СІСТИ 

Сітка — сітка, сіточка, (од пчіл) — налйч- 
ник 

СІтованіе — жалкування, жалощі, нарі¬ 
кання 

Сітовать — 1) тужйти і д. Печалиться; 2) на¬ 
рікати, плакати на що 

СІточньїй — сітковйй 
Сітчатка — сітчанка 
СІтчатокрьільїй, №игар1еги$ — прозорча- 

стокрйлий 
Сітч а тообр аз 11 ьі й, сітчатьій — сіткуватий, 

сітчаниц , 
Сіть — сіть, сітка, (на птиць) — сітка, (на 

з(ь)віря або и на птиць велика) — 
тен^то, тенета 

Січа — січа 
СІченіе— хльостання,, шмагання, шпарен¬ 

ня (різками), сіканка, шаткування 
(капусти) 

СІчевой — січовйй , 
Січка — 1) сікач; 2) січка 
СІчь, ся — 1) сіктгі, рубати, ся; 2) сіктй, 

шмагати, парити, ціпарити, хльо¬ 
стати, хлбстати, періщити (різками, 
батогом) , 

СІчь запорожская — Січа, Січ, (член) — сі¬ 
човик , 

Сіялка — сівалка, спілка, сівачка 
Сіянець — сіянець, сіянка 
СІяніе — сіяння, рівба, сійба; (скінчить 

сівбу),— обсіятись 
Сіянка — сіянка 
СІятель, ница — сівач, сі|ч, ка , 
Сіять — 1) (посіять) — сіяти, посіяти, за¬ 

сіяти; 2) (просіять) — сіяти, точйти, 
просіяти, проточйти 

Сюда — сюдй, сюдою , 
Сюрпризь — сюрпрйза, несподіванка 
Сюртукь — сертук, сурдут 
Сюртучникь — сертучник 
Сяжонь, сяжки, Апіеппа — вусик, вусики 
Сякнуть — вичерпуватись, висихати 
Сякь и такь — сяк-так, яко-тако. — Тамь 

и сямь — і тут і там 

т. 
Табакерка — табакерка, табатйрка, (з рогу) — 

ріжок, (з березової кори) — тавлинка 
Табакерочньїй — табакерковий, табатйрко- 

вий,тавлинкбвии 
Табаководство — тютюництво 
Табакоразводитель — тютюнник 
Табакь, рос. №соІіапа — тютюн, табак, N. 

ги$ііса Ь. — мархотка, махорка, (міц¬ 

ний) — бакун, (листатий, що зв'язу¬ 
ється в папуші) — папушний, шнуро- 
вйй тютюн, (з маленькими листоч¬ 
ками, що не йде в папуші) — по¬ 
терть. —Табакь курительньві —тютюн. 
— Т. нюхательньїй — табака, кабака 

Табала, у виразі: бить табалу — байдики 
бйти, байдикувати 

Табачекь — тютюнець 
Табачище — тютюнйще, тютюняка 

Табачникь, ца — 1) тютюнник, ця, та- 
бачник, ця (що продає); 2) ку¬ 
рій, курець (що курить), лю- 
лешник (найбільше люльку), ню- 
харь (що нюхає), табачник, ця (що 
курить або нюхає), тютюнник (що 
курить) 

Табачньїй — тютюновий, табачний 
Табель — таблиця,табель 
Табельньїй день — табельний день 
Таблица — таблиця, табличка 
Табориться — таборитись, ставати табо¬ 

ром 
Таборище — таборище 
Таборь — табір, обоз 
Табунокь — табунець 
Табунщикь — табунник 
Табунь, табунний — табун, табуновий 
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Табуреть — стільчик, табуретка 
Таволга, рос. 8рігаеа Рііірепсіиіа Б. — та- 

волга; 8. иішагіа Ь. — бузина бо¬ 
лотна, кашка, гірбшник, огірош- 
ник, жаб’ячі конопельки, медуниця; 
8. сгепаїа — таволга, таволбжник 

Таволжньїй — таволжаний 
Тавро — тавро 
Тавуиь, рос. МепиапіЬез ІгіГоІіа Ь. — бобов- 

нйк,зубовнйк, ятлбвина 
Тагань — таган, таганок, таганй 
Тазйть, потазать — лаяти, костйти 
Тазь — 1) таз, (мідний) — міднйця; 2) анат. 

Рє1уі$ — крижова кість 
Тазовьій — тазовий, крижовйй 
Тайга — тайга, ліс непролазний 
Тайкомь — потай, потайці, потаємне, пота- 

єнно, потаєнці, тайкома, крадько¬ 
ма, покрадьки, покрадці, нйшком, 
нйщечком, знйшка, тихцем, спо¬ 
тання 

Тайна — тайна, таємність, таємнйця 
Тайникь — тайнйк, тайничок, схованка, 

криївка 
Тайиичать — таїти, ся, крйти, ся, хова¬ 

ти, ся 
Тайно — тайно, таємно і д. Тайкомь 
Тайнобрачцьія растенія, СгурІо§атеиз — 

безквітні рослйни, скритополі рос- 
лйни , , 

ТайновЬдець — тайновіда, тайновідець 
Тайность — тайність 
Таинственность — таємність, таємнйчість 
Таинственньїй — таємний, таємнйчий 
Таинство — 1) д. Тайна; 2) таїнство, таїна 
Тайньїй — таиний, потайнйй, потаємний, 

потаєнний, скрйтий 
Таить, ся, затаить, ся, притаиться — таїти, 

ся, крйти, ся, ховати, ся, утаїти, 
затаїти, притаїти, ся, сховати, ся 

Такало, такальщикь — такач, потакач, 
такало 

Такать — такати, підтакувати 
Также — також, теж, так само 
Такой—такйй.—Такой большой—отакелез- 

ний. — Такимь образомь — такйм чй- 
ном, побутом,, рббом. — Вь такомь 
случаЬ — в та(сім разі. — Такой совер- 
шенно — такісінький, такісічкий 

Таковскій — таківський 
Таковой—такйй, таківський.—Бьіль таковь 

— утік, драла дав, і сліду немає 
Такса — 1) такса; 2) такса (собака харсу- 

нової породи) 
Таксаторь — таксатор , 
Таксаціонньїй — таксаційний 
Таксація — таксація 
Таксированіе — таксування 
Таксировать — таксувати 
Тактикь — тактик 
Тактика — тактика 
Тактическій — тактичний 
Тактньїй (муз.) — тактовий 
Такть — такт, лад. — Вь такть — в лад, 

(грать до танців) — під ногу 
Такь — так, такечки, такеньки, оттак, от- 

такечки. — И такь и сякь — а) абй 
як, сяк-так; б) і так і сяк, на всі ладй, 

всякими способами. —Такь или нначе 
— чи сяк, чи йнак, сяк чи інак. — 
Такь какь — бо, затйм, що; через те, 
що; тим що; позаяк. — Такь ли? — чи 
так? — Такь куда тебЬ — так де там, 
так де тобі! — Такь много — такого 
багато. — Такь себі> — абй-то, абй-як, 
нічого, нічогенько. — Такь сказать — 
примірно кажучи, сказать би то. — 
Такь то — отож. — Такь т.очно — так 
саме, самісінько так, точнісінько так, 
так достоту. — Такь что? — то що? — 
Работать такь — робйти дарма, дур¬ 
но, без грошей, за так грошей. — 
Такь сказать — сказати б, сказав би, 
так би мовити. — Такь назьіваемьій 
— так званий 

Таланить, ся, поталаниться — таланити, 
шастйти, вестйся, поталанити, по- 
щастйти, повестйся 

Таланливьій — щаслйвий, таланний 
Талантливьій — талановйтий, таланливий, 

кебетливий, кебетний 
Таланть — талан, кебета, хист 
Талань — талан, доля, щастя 
Талерь — таляр 
Талисмань — талісман 
Талія — стан 
Талмудисть — талмудйста 
Талмудньїй — талмудний 
Талмудь — талмуд 
Таль, рос.,8а1іх сіпегеа Ь. —лоза, тал, чор- 

нол|з, чорнотал; 8. саргаеа 1... — вер¬ 
боліз 

Тальїй — талий, відлеглий 
Таль — росталь, рбстопель, тал 
Тальниковьій — шелюговий 
Тальникь, рос. 8а1іх аІЬа, ату§ба1іпа Ь. — 

біла лоза, білотал; 8. репіапбга І„. — 
тала, шелюг 

Тамариндовий — тамариндовий 
Тамариндь (росл.) — тамарйнд. Татагіпсіиз 

іпбіса 
Тамбуринь — бубон з брязкальцями 
Тамбурь — тамбур (особливе шитво або 

в’язання) 
Таможенник — мйтник 
Таможенное — мйто 
Таможенньїй — мйтовий 
Таможня — мйтниця 
Тамошній — тамошній, тамтейший, там¬ 

тешній 
Т амь — там, тамки, тамечки, таменька, та¬ 

меньки, тамечка; онде, ондечки. — 
ГдЬ то тамь — там десь. — Тамь ли? 
— чи там? — Тамь далеко — ген-ген, 
геть-геть 

Танець — танець, танчик. (Українські на¬ 
родні танці) — бичок, вйступці, гай¬ 
дук, голубець, гопак, горлиця, жу¬ 
равель, земська, вербунка, дудоч¬ 
ка, козак, козачок, коломййка, ман- 
джарка, метелиця, недоступ, обер- 
так, санджарка, санджарівка, тро¬ 
пак, троян,чеберячка, шумка 

Танцовальньїй — танцювальний 
Танцованіе — танцювання, танцюванняч 
Танцовать — танцювати 
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Танцовщикь, ца, танцорь, танцорка — тан- 
цюра, танцюриста, танцюристка, 
танцюристий, танеч(ш)ниця; 2) тан¬ 
цюристий, та (що) люблять танцю¬ 
вать 

Тапирь — тапір. Тарігцз 
Тараоарски —. нерозбірно, нечитально, 

незрозуміло , 
Тарабарскій — церозбірний, нечитальний, 

незрозумілий 
Тарабарщина — базгранина 
Тараканій — тарганів, тарганячий 
Таракань, ком. Віаиа огіетаїія — тарган 
Тарантась — тарантас 
Тарантуль (ком.) — тарантула. Ьисоза 

Загапіиіа 
Тарань, рос. Оургіпцз УІтЬга — тараня 
Таратайка — біда, бідка (на двох колесах), 

тарадайка, чрртопхайка 
Таратореніе — базікання, патякання 
Таратора — базікало, патякало 
Тараторить — базікати, патякати, теревени¬ 

ти і д. Болтать 
Тараіценіе — витріщання 
Таращиться — лізти, тягтйся, пертися, 

пнутися (за ким) , , 
Тарелка — тарілка, талірка, таріль, талір- 

чйна, (глибока) — полумисок 
Тарілковий — тарілковий, талірковий 
Тарель (артил.) — дно в гарматі 
Тарифний — тарифний, тарифбвий 
Тарифь — тариф, тарйфа 
Тароватьій — щедрий, подарунко, подаруй- 

ко,гойний 
Тарпань — дикий кінь 
Тартарь — тартар, пекло 
Таска — таскання, тягання, тяганина, тар- 

ганйна. — Дать, задать таску — по- 
таску, поволочку, чубрія, прочухана 
дати 

Таскать, ся — 1) (витаскать, натаскать) — 
ТЯГТЙ, ВОЛОЧЙТИ, вгітягти, вйволок- 
ти; 2) (утащить) — тягтй, потягтй, 
стягтй; 3) (истаскать, ся) — таскати, 
стаскати, зносйти, (обув’я) — стоп¬ 
тати, ся; 4) волочйтися, тягатися, 
тинятися, шва(е)ндяти, блукати; 
5) волочйтися, оахурувати 

Тасованіе — тасування 
Тасовать — тасувати, талірувати 
Татаре — татари,татарва 
Татарскій — татарський. — Т. земля — 

татарщина. —Т. мьіло, рос. Заропагіа 
оГГісіпаїіз Ь. — натягач, стягач, натяг, 
собаче мило, чистуха 

Тать — злодій 
Тафта — тафта, китайка, полутабенок 
Тафтяний —тафтянйй, китайчатий, полу- 

табенковий 
Тачаніе — шиття швом, наточування 
Тачагь — наточувати, штукувати 
Тачечньїй — тачковйй 
Тачка — 1) наточування; 2) тачка, (у гра¬ 

барів) — грабарка 
Таїцить, ся — 1) тягтй, волоктй, тарганити, 

тарабанити, цупити, перти, тйрити, 
телющити, теліщити; 2) тягтйся, 
волоктйся, плентатися, плестйся. 

тарганитися, телепати, чвалати, ча¬ 
лапати 

Таяння — топлення 
Таять, растаять — танути, ростанути, то- 

пйтися, ростопйтися, (місцями) — 
протавати 

Тварь — тварь, (єдина) — тварйна, (здр.) — 
тварйнка, (поб.) — тварюка 

Тверденькій — тверденькій 
Твердить — твердити, повторяти, товктй, 

довбтй, торочити, туркотати, пра¬ 
вити своє , , 

Твердо — твердо, міцно; незмінно, непохйб- 
но 

Твердоватьій — твердуватий, пбтвердий, -до 
Твердоватость — твердуватість, потвер- 

дість 
Твердость — твердість, твердота 
Твердий — () твердйй, кріпкий, міцнйй; 

2) незмінний, непохибний 
Твердиня — твержа, твердііня , 
Твердіть, отвердЦь — тверднути, тверді¬ 

шати, тверділи, тужавіти, затверд¬ 
нути, затвердіти, затужавіти 

Тверженіе — твердження; торочення, про¬ 
вадження 

Твой — твій , , 
Твореніе —,1) творіння (дія); 2) творіння, 

створіння, твориво, потвір; 3) д. Со- 
чиненіе 

Твореньице — створінятко, створіннячко 
Творець — 1) творець, сотворйтель; 2) ав¬ 

тор 
Творило — вапельня, калениця, глицдрня 
Творительньїй падежь — орудний відмінок 
Творить— 1)творйти, чинити, робйти, дія¬ 

ти; 2) розводити, розмішувати. —Тво¬ 
рить хлібьі, квашню — учиняти, роз¬ 
чиняти, учиняти розчину 

Твориться, сотвориться — творйтися, чинй- 
тися, утворйтися, счинйтися, (про 
що кумедне або погане) — витворя¬ 
тися, коїтися, скоїтися 

Творогь — сир , 
Творожистьій — ЗСІЛИЙ 
Творожиться, отворожиться — (в)урдитися, 

зсідатися, зсістися , 
Творожникь — сйрник (або) пи^иг з сйром 
Творожньїй — сйрянйй, сйрнии 
Творческій — творчий 
Творчество — творчість 
Театральний — театральний 
Театрь — театер. — Кукольньїй театрь — 

вертеп 
Тезись — теза 
Тезка — тезко, теско, однойменник, -ниця 
Тезоименитство — день іменйн 
Тексть — текст 
Текучесть — текучість, плйнність 
Текучій — текучий, бігучий, біжучий, жи¬ 

вий, плйнний 
Текущій — поточний, текучий; біжучий 

(рік, рахунок) 
Телеграмма — телеграма , 
Телеграфический — телеграфічний 
Телеграфь — телеграф 
Теленокь —- теля, телятко, (мн.) — телята, 

(на першому годі) — назймок, (надру- 
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тому, що вже перезимувало) — бузі¬ 
вок, бузімок, (на третьому) — тре¬ 
тяк, третячок , 

Телескопическій — телескопічний, далеко- 
видний 

Телескогіь — телескоп, далекогляд, дале- 
вйд 

Телець — телець; (астр.) — Бик, знак небес¬ 
ний 

Телиться — телитись 
Телица, телка, телушка — телиця, теличка, 

(під час полювання) — бігунка, (без¬ 
плідна) — ялова, ялівка, яловиця 

Теліга, теліжка — віз, візок, возик 
Теліжникь — колодій, стельмах 
ТелІЖІІЬІЙ — возовий 
Телятина — телятина 
Телячій — телячий 
Тельная —• тільна 
Тема — тема , 
Тембрь — тембр, відтінок голосу 
Темлякь — китиця (при шаблі) 
Темненькій — темненький 
Темнеть — темрява, м,6рок 
Темнехонькій — темнісінький 
Темникь — темник (на бджоли) 
Темница — темниця, темна і д. Тюрьма 
Темничньїй — темничний 
Темно, темно — темно 
Темнобурьій —темнобрунатний, темнобула- 

ний 
Темноватьій — темненький, пбтемний, тем¬ 

нуватий 
Темноволосий — темноволосий 
Теміїогнідой — темногнідий 
Темноголубой — темноблакйтний 
Темножелтьій — темножбвтий 
Темнозеленьїй — темнозелений 
Темнокрасньїй — темночервоний, бурячко¬ 

вий 
Темнорозовьій — темнорожевий 
Темнорусьій — темнорусявий 
Темнорьіжеватьій — темнорудявий 
Темнорьіжій — темнорудйй, (з чорними сму¬ 

гами) — муругий 
Темность — темність 
Темносиній — темносцній 
Темносірьій — темносірий, темносйвий, сі- 

рячкбвий, шпакуватий (наче з си¬ 
виною) 

Темнота, темень — темнота, темність, тьма, 
пітьма, темрява 

Темноцвітньїй — темнобарвний 
Темноцвітникь, рос. АіІапіЬиз еіапсіиіоза 

Ь. — чумак 
Темний —темний, тьм’яний, (дуже)—морбч- 

ний , 
Темніє — темніще , 
Темніть — темніти, темнішати, мерхнути, 

(з вечора) — сутеніти , 
Темніться, затемнітеся — туманіти, ма- 

нячйти, бовваніти, заманячгіти 
Темгіераменть — вдача, темперамент 
Температура — температура, теплина 
Темпистци — з.ручнии (про рушницю) 
Темя — тім’я, тімня. — Темя горьі — верх, 

шпиль горй 
Темянньїй — тіменний 

Темяшиться, потемяшиться — здаватися, 
вбачатися, ввижатися, здатися 

Темячко — тім’ячко 
Тендерь — 1) судно з одною щоглою; 2) тен¬ 

дер (в локомотиві) 
Тенетить, отенетить — роскидати тенета, 

ловйти тенетами, піймати в тенета 
Тенетньїй — сітьовий тенетний 
Тенето, (частіше мн.) тенета — тенето, 

тенета, сітка 
Тенетчикь — тенетник 
Тенорньїй — теноровий 
Тенористь — тенорйста 
Тенорь — тенор. — ПІть теноромь — 

с(ь)півати тенора 
Теорема (мат.) — теорема, твердження 
Теоретикь — теоретик 
Теоретически — теоретйчно 
Теоретическій — теоретйчний 
Теорія — теорія 
Теперешній — теперішній 
Теперь — тепер, тепера, теперечки, теперка, 

тепереньки, НИНІ 
Тепленькіи, ко — тепленький, ко, 
Тенлехонекь, теплешецекь — теплісінький, 

тепліський, теплісічкий 
Теплить, затеплить — с(ь)вітйти, зас(ь)ві- 

тйти с(ь)вічку або лямпадку перед 
образом) , 

Теплиться — горіти (перед образом) 
Теплица — теплиця, тепличка, теплйченька 
Теплицьі — теплі води 
Тепличний — теплйчний 
Тепло,а — тепло 
Тепло (присл.) — тепло 
Тепловатость — пбтеплість 
Тепловатьій, то — тепленький, ко, потеп- 

лий, ло 
Теплоиспусканіе (фіз.) — теплотеча 
Тепломірний — теплрмірний 
Тепломірь — тепломір, градусник 
Теплородньїй — теплотворний, ргріваючий 
Теплородь — теплець, теплотвір, 
Теплота — теплота, теплість, гріво 
Теплий — теплий. — Теплая врда (напр., 

на купелі) — літепло, літеплечко, 
(відсіля прикметник) — літеплий. — 
Тепльїе края — теплгічина ( 

Теплуга — тепла хата, покій; загріток, 
тепла одіж, 

Тепльїнь — тешрнь, теплина 
Тепліть — тепліти, теплішати 
Терраса — тераса 
Теребить — драти, смйкати, торгати, тар¬ 

тати, скубтй. — Теребить лень — 
брати льон. — Т. за волоси — драти, 
скубтй, чубити за волосся 

Теребленіе — драння, смйкання, таргання 
Теремь — терем, теремок 
Тереть, ся — терти, ся, (щоб вичистить) — 

шарувати, (вірьовкою, залізом то¬ 
що) — шмугляти, (про обув’я) — му¬ 
ляти 

Терзаніе — роздирання, шарпання, морду¬ 
вання 

Терзатель, -ница — мучйтель, -ка 
Терзать, растерзать, ся — 1) роздирати, 

рвати, шарпати, шматувати, розі- 
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драти, розірвати, розшарпати, роз¬ 
шматувати, розшматкувати, ся; 2) му¬ 
чити, мордувати, ся 

Терка — тертка, терточка, тертонька, (для 
очищення конопель) — терниця, тер¬ 
лиця, (в ній язичок)—мечик 

Терминологія — термінологія, виразня 
Терминь — термін, вйраз 
Термить (ком.) — термит. Тегтез 
Термом^грическій—термометричний, тепло¬ 

мірний ' 
Термометри — термометер, тепломір 
Терніе — терня (р. терня), колючки 
Тернистий — тернистий 
Терновище — тернище, терник 
Терновка — тернівка, тереняк 
Терновникі — тернйк,тернйна 
Терновникн песочньїй, рос. НіррорЬйе гНат- 

поісіез І.. — плоховнйк, щець 
Терновий — терновий,тернянйй 
Тернь— 1) рос. Ргипиз зріпоза І.. —терен, 

терночок. Р. іпзіііпіа — тернослива, 
(ягода) — теренйна, теренгінка, терно- 
слйвина, (деревина) — тернйця, тер- 
ничка.—Покрить терномь—потерну- 
вати.—Обсаживать, городить терномь 
— тернйти; 2) терно (у грі в лото) 

Терпежь — терпіж, терпець 
Терпентинний — терпентйновий, шпигинар- 

ний 
Терпентинь, ТогеЬіпіЬіпа—терпентйна, шпи- 

гинарь 
Терпимость — терпимість, толерантність 
Терпимо — терпймо, толерантно 
Терпкость — терпкість , 
Терпнуть, отерпнуть — терпнути, дерев’яні¬ 

ти, потерпнути 
Терпіливость — терпелйвість, терплйвість 
Терпеливий — терпелйвий, во, терплй- 

вий, во, терплячий, терпучий, че 
ТерпЬніе—терпіння, -чко, терплячка. — Вьі- 

шель изь терпЬнія — терпець увір¬ 
вався, терплячка ввірвалась 

Терніть, стерпіть — терпіти, потерпати, 
стерпіти, вйтерпіти 

Тертий—тертий. — Т. калами—бйта голова, 
бувалець 

'Геряніе — гублення, трачення 
Терять, потерять, ся — 1) губйти, згубйти, 

загубйти, ся, тратити, страчувати, 
теряти, стратити, потеряти, (про кіль¬ 
кох) — порозгублювати. —Терять 
время — гаяти, тратити час, марну¬ 
вати час; 2) мішатися, змішатися, 
стерятися 

Тесаки — тесак 
Тесаніе — тесання, тесанйна 
Тесать — тесати 
Тесачньїй — тесакбвий 
Тесельники — тесляр І 
Тесемка — тасьбмка, стрічка, поворозка 
Тесемочний — тасьбмковий, тасемкбвий 
Тесемчатьій — тасьмйстий 
Теска — тесання, тесанйна 
Тесло, тесло — теслиця (теслярський ін¬ 

струмент) 
Тесниця — теснйця (витесана), тертйця 

(випиляна дошка) 

Тесовий — тесовий 
Тестеви — тестів 
Тесть, тестюшко — тесть, тестенько, те¬ 

стонько, тестечок 
Тесн — тес, шалівка, теснйця, тертйця 
Тесьма — тасьма 
Тесьмянньїй — тасьбмковий 
Тетеревиньїй, тетеревій — тетерячий, те- 

терчин, тетеришин 
Тетереви, Теїгао іеігіх — тетеря, тетерюк, 

тетервак, (зб.) — тетерва 
Тетереви глухой — д. ріухарь 
Тетеря, тетерька — тетірка, тетерючка, те- 

терйця , 
Тетива — тетрва, тятива, тетівка 
Тетенька — тіточка і д.,Тетка (?др.) 
Тетка — тітка, (здр.) — тіточка, тітонька, ті¬ 

туня, тітуся, тітусечка, (дядькова 
жінка) — дядина 

Теткинь — ТІТЧИН 
Тетрадь, тетрадка — тетрадь, тетрадка, 

зшйток, зшйточок 
Тетушкини — тітунин, тітусин 
Тети-де-понь (військ.) — чоло мосту 
Техника — техніка, ^ехника 
Техническій — технічний, технйчний 
Теча — 1) д. Течь; 2) тйчка 
Теченіе— 1) течія, біг, водотеча, плин. — По 

теченно—уплйнь, за водою. —- Противн 
теченія — проти водй. — Т. ріки — 
біг рікй. — Т. планети — біг планет. 
— т. времени — уплйв часу. — Сь т. 
времени — з плйном часу; 2) протяг, 
продовж і д. Продолжение (часу). — 
Ви т, — через, в протяг, в продовж 

Течка — тічка, тічня І 
Течь— 1) (стечь) — тектй, бігти, литися, то- 

чйтися, (ледве) — слезйти, ся, (тон¬ 
ким струмком) — дзюрити, (сйльно) 
— рй^ути, (про кров)— юшйти, стек- 
тй, збігти; 2) (протечь) — протікати, 
протектй; 3) (утечь) — бігти, тікати, 
утіктй; 4) проходити, тектй, точйти- 
ся, плйнути (про час) 

Течь — теча, тіч, (в покрівлі) — проточина 
Теща — теща 
Тещинн — тещин 
Тещушка — тещенька, тещечка 
Тибрить, стибрить, подтибрить — красти, 

стягтй, підчепйти і д. Стибрить 
Тига — гйля 
Тигель — тйґель 
Тигельний — тигльовйй 
Тигрица — тигрйця 
Тигри — тигр. Реііз Іі^гіз 
Тигровий — тйгрів, тйгровий 
Тикать — тикати, цокати 
Тиковий — демикитбновий, пістрьовий 
Тики—; 1) демикитбн, (гоубіша тканина) — 

пістря; гострий біль (в однім якім 
місці тіла); 3) тук, цок 

Тиликать — терлйкати 
Тимоееева трава, тимоееевка, рос,. РНІешп 

р^аіепзе Ь. — ржанець, пирій, тимо¬ 
фіївка 

Тимпани — тимпан,бубон 
Тина — твань, (поб.) — тванюка, шлям, мул, 

намул, грузь 
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Тиневіть — запливати, заноситись мулом 
Тинистьій — багнистий, мулкий, грузький 
Тинктура — тинктура 
Тинньїи — шлямовий, муловий 
'Гиноватьій — шлямуватий 
Типическій — типйчний 
Типнуть — відіпнути, ущіпнути 
Топографія — друкарня, тискарня 
Типограс іскій — друкарський 
Типографщикь, типографь — друкарь, ти- 

скарь 
Типунь — пйпоть. — Т ипунь тебі на язьїкь 

— щоб тобі поприщило 
Типуніть — діставати пйпоть 
Типі. — тип, первостать 
Тиранить — тиранити, мордувати, катувати 
Тирань — тиран, душман, кат, живоїд 
Тиранка — тиранка 
Тираненій — тиранський, катівськйй 
Тиранствовать — тиранствувати 
Тиранство — тиранство 
Тире — рйсочка 
Тиркуша степная, рос. Сіагеоіа шеііпоріе- 

га — притйчка 
Тисканіе — тйскання 
Тискать, втискать, втиснуть — тйскати, 

тйснути, пхати, впихати, втйснути, 
впхати, упхати 

Тискаться, втискаться, втиснуться — таска¬ 
тися, тйстися, тйснутися, протйску- 
ватися, протовплюватися, пропиха¬ 
тися, протиснутися, протовпитися, 
пропхатися 

Тиски — 1) гніт, праса; лещата, кліщі, давй- 
ло, натиски, (дерев’яні грубі) — 
лисйця, лисйці, (роздавлювати го¬ 
ріхи) — тйскавка, давйльце. — Вино- 
градньїе т. — винотбка. — Бьіть вь 
тискахь — в скруті, в притузі бути; 
2) тісна баба (гра) 

Тисненіе — 1) друкування; 2) видання 
Тиснить, тиснуть, вьітиснить, ся — друку¬ 

вати, надрукувати, вйдрукувати, 
витаскувати, вйтискати, одбивати, 
одбйти, ся 

Тиссовьій — тисовий 
Тиссь, рос. Тахиз Ьосаіа Ь. —тир, негниюще 

дерево, негниючка, негній —дерево 
Титечка — цйцьочка 
Титечньїй — цицьковйй 
Титло — тйтла 
Титулованіе — титулування 
Титуловать — титулувати, величати (по 

титулу) 
Титуль — тйтул 
Титульний — титульний 
Титулярньїй — титулярний 
Титька — цйцька, цйця 
Тифонь— 1) вітер бурхлйвий; 2) д. Смерчь 
Тифь — тиф, тйфуе, глуханя, глухачка 
Тихій — тйхий, нйшкии; благйй, благень¬ 

кий, легкий, легенький, повільний; 
спокійний, смйрний, ТИХОМЙрнИЙ, 

лагідний. — Т. голось — тйхии, глу- 
хйй голос. — Т. вітерь, вітерокь — 
тйхий, благйй, легенький вітерець. 
— Т. походка — тйха, повільна хода 

Тихнуть, стихнуть, за(при, у)тихнуть — тйх- 

нути, стихнути, затйхнути, утйхнути, 
ущухнути 

Тихо — тйхо,тихенько,потйху, потихень¬ 
ку; помалу, помаленьку, поволі 

Тихомолкомь, тихомолкою — стйха, тихцем, 
тйшком, тйшком-нйшком, нйшком 

Тихонравіе — тихомйр’я, лагода 
Тихонравньїй — тихомйрний, лагідний на 

вдачу 
Тихоня — тишко, тихець 
Тихонькій — тихенький, тихесенький 
Тихонько — тихенько, помаленьку 
Тихость — тйхість 
Тихолодь — лінйвець. Вгабурдз 
Тихоходько — тихесенько, тихісінько, ти- 

хісічко, потихесеньку, помалесеньку, 
нищечком ' ' 

Тише — тйхше, тихіш, тихіше; помаліще. — 
Становиться тише—тихшати, тихішати 

Тишина, тишь — тиша, тишина 
Тишить — тихомирити 
Тишкомь — д. Тихонько, тихесенько 
Ткальньїй — ткацький, до ткання 
Ткальня — ткальня 
Тканина — тканйна,тканка 
Тканіе — ткання 
Ткань — тканйна, тканка, (з валу) — вало- 

вйна, (в котрій третя нитка ко¬ 
нопляна) — потретина, (домашня) — 
домоткан 

Тканье — ткання 
Ткать, со(на)ткать, виткать — ткати, зітка¬ 

ти, наткати, вйткати 
Ткацкій — ткацький 
Ткачевь — ткачів 
Ткаческій — ткацький 
Ткачество — ткацтво 
Ткачиха — 1) ткаля; 2) ткачйха (жінка ткача) 
Ткачь — ткач, (в жарт) — ниткоплут, (жін¬ 

ка його) — ткачйхд, (син) — ткачен- 
ко, (дочка) — ткачівна 

Ткенна, рос. Ьусіит, ВагЬагит Ь. — дере¬ 
за, лазун, повій, незаймайник, дар- 
морос, лйцій 

Тлетворно — шкідлйво, заразлйво, загною- 
ючо 

Тлетворньїй — шкідлйвий, шкодючий, за¬ 
гноюючий, заразливий, смертодай- 
ний , 

Тлиться — т/пти і д. ТлЬть 2 
ТлЬніе — тління, 
Тлінность — т/пнність 
Тлінний — тлінний 
Тлінь — тлін , , 
Тліть, ИСТЛІТІ, — 1) тліти, гнйти, трухні- 

ти, зітл|ти, згнй.ти, потрухнути, 
спорохнітр; 2) тліти, жевріти, чев- 
ріти, ПОТЛІТИ, зотліти 

ТлІться — д. Тліть 2 
Тля — 1) іржа, гниття, гнилйзна; 2) АрЬіз — 

тля, рослйнна, трав’яна воша, (по¬ 
пеляста) — попелюха 

Тминь, рос. Сагшп Сагуі Ь. — кмйн, тмйн, 
цмин 

Тминний — кмйновий, тмйновий 
Тмить, затмить, ся — тмйти, темнйти, тьма¬ 

рити, затемнйти,затьмарити,ся 
То —то.—Тобишь—то бак.—Тотоже—тож 
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бо. — Той діло — раз-у-раз, раз-по- 
раз. — И то — та й то.—То, да не то — 
те, та не те. — Что-то — щось, якось 

Товаришко — товарець 
Товаришеві — товаришів 
Товариіцески — товариськи, подрузьки, 

по-товарйськи, по товариському 
Товарищескіи —- товариський 
Товарище.ство—; 1) товариство; компанія, 

артіль, спілка; 2) товаришування; 
панібратство 

Товарищь— 1) товариш, (зб.)—товариство, Ї змалку або по школі) — колега. — 
їьіть товаришами — товаришувати, 
компанувати; 2) (в службі) — това¬ 
риш, помішнйк. — Т. судьи — підсу¬ 
док. — Т. церковнаго старостві — 
підтитарій 

Товарь— 1) товар, крам. — Т. мануфактур¬ 
ний, красивій, галантерейний, мелкій 
— крам. — Т. бакалейнвій — бакалія; 
2) (у шевців) — товар, ремінь, ремі- 
нячча 

Товарнвій—, товарний , 
Тогда — тоді, тогді. — Тотда же.— тоді ж. 

— Т. именнр — тоді, о^оді саме 
Тогдашній — тодішній, тогдішній 
'Го-есть — себ-то, цеб-то, тбб-то 
'Гождественнвій, но — тотожний, но 
Тождество, тожество — тотожність, тожса- 

мість 
Гоже — теж. — То же самое — те ж саме 
Токареві — токарів 
Токарничатв — токару(ю)вати 
Токарнвій — токарський 
Токарная — токарня 
Токарскій — токарський 
Токарство — токарство 
Токарь — токарь, токар, (жінка його) — 

токарйхд, (син) — токаренко, (дочка) 
— токарівна; (що виточує з кости) — 
костйрь 

Токмарв, токмачв — товкач, товкачик 
Токь — 1) тік (р. току), гарман; 2) тяг, 

протяг (воздуху), течія; 3) (фіз.) — 
течія, ток, струмінь 

Толканіе — штовхання, штурхання 
Толкать, толкнутв, ся — 1) штовхати, ся, 

штурхати, тручати, тратити, ся, 
пхати, ся, пхнути, попхнути, штовх¬ 
нути, турнути, штурхнути; 2) ти¬ 
нятися, волочйтися, тягатися, веш¬ 
татися 

Толкачь — товкач, ступйр і д. Песть 
Толкованіе — товмачення, тлумачення 
Толковательньїй — товмачнии, тлумачний 
Толкователь, ница — товмач, тлумач, ка 
Толковатв, истолковатв — і) товмачити, 

тлумачити, виясняти, товкувати; 
2) (протолковатв) — товкувати, бала¬ 
кати, пробалакати 

Толковитоств — тямовйтість, вторбпність 
Толковитоств — тямовйтий, вторбпний 
Толковникь — товмач,тлумач , 
Толково — з(товком, розсудливо, до діла, 

зрозуміло 
Толковьій — 1) виясняючий, з пояснення¬ 

ми; 2) тямкйй, тямущий, тямучий. 

розсудний 
Толкотня — товкотнеча, натовп, штовханй- 

на, штурханйна 
Толкунь, толкушка — товкач і д. Песть 
Толкучій рьінокь, толкучка — товкун, тов¬ 

чок, товкучий ринок, точок; тандй- 
та 

Толкь — 1) товк, толк; тяма, тям, глузд, 
пантелйк; лад, розум. — Безь толку — 
без пуття. — Сбить, ся св толку — 
збйти, ся з пантелйку, памороки за¬ 
бігти. — Толкомь—до пуття; 2) (часті¬ 
ше мн. — Толки) — поголос, пого¬ 
вір, поговори; 3) секта 

Толкь —- штовх, штовхйць, штурх, пхиць 
Толмачить — товмачити, тлумачйти 
Толмачь — 1) товмач; 2) пт. Тгіп§а уапеїіиз 

— чайка 
Толокно — толокно, путря 
Толокнянка, толокняникь, толокиица, рос. 

АгсЮ$іарЬуІ05 оГПсіпаїіз МоепсЬ. А. 
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Толочить, потолочить —толочити, потоло¬ 
чити 

Толочь, истолочь, натолочь — товктй, 
стовктй, натовктй 

Толочься — товктйся 
Толпа — товпа, стовпище, стовписько, гур- 

ма, юрма, юрба; натовп, тиск, купа, 
зграя, валява, табун. — Толпою — 
юрбою, гурмою, потоптом 

Толпиться, СТОЛІІИТЬСЯ — товпитися, юрмй- 
тися, стовпитися 

Толстенекь — товстенький, гладкенький 
Толсто — грубо, товсто 
Толстобрюхіи — череватий, товстопузий 
Толстоватьій — грубенький, товстенький 
Толстогубьій — губатий, губань 
Толстозадьій — купратий, купрастий, кри- 

жйстий 
Толстокожій — товстошкурий, твердошку¬ 

рий 
Толстомордьій — пикатий, товстопйкий 
Толстоногій — товстоногий 
Толстоноска, пт. Ргіп§і11а СосоїЬгаизІез 

Метш — костур, костогрйза, грубо- 
дзюб , 

Толстота — грубість, грубінь 
Толстошея, толстошеій — гамаликуватий 
Толстуха, толстушка — товстуха, товсту¬ 

ля, грубуля, товстушка 
Толстьій — товстйй, (дуже) — товстенний, 

товстючий; грубий, (про чоловіка) 
— гладкйй, опасистии 

ТолстЬйшій — товстенний, товстючий 
ТолстГть, потолст^ть, растолстЬть — тов¬ 

стіти, товстішати, товщати, глад¬ 
шати, грубіти, грубшати, потовстіти 
і т. д. 

Толстякь — товстун, товстюк, товпйга, 
гладун, бецман 

Толстячекь — опецок 
Толча — товч 
Толченіе — товчення 
Толченьїй — товчений 
Толчея — 1) товчка, товкальня; 2) ступа, 

ступка 
Толчокь — штовхан, штурхан, щтурха- 
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нець, стусан, товчок, бухан, буха¬ 
нець; понука 

Толща — товща; скиба, брила (землі) 
Толще (присл.) — грубіле, товще, товсті¬ 

ше 
Толщина — товщина, грубіша. — Толщи- 

ною, вьтолщину—завтовшки, завгруб¬ 
шки, завтовшки 

Только—тільки, тілько, лиш, лем,—Только 
бьі — абй, абй-б, абй-то, тільки б. — 
Только что, дишь только, только- 
только — допіру, оце зараз 

Томительньїй, по — томлйвии, во, нудлй- 
вий,во, нуднйй, нудкйй, млосний,но 

Томить, ся — т,омйти, ся, нудити, ся, ну¬ 
дити с(ь)вітом, нудьгувати. — Томить 
голодомь — морйти голодом. — То¬ 
мить сталь — гартувати 

Томленіе — млість, нуд, нудьга, нудота. 
— Т. стали — гартування 

Томлянка — криця 
Томно — томно, мляво, слабо 
Томность — томність, млявість, слабість 
Томиьій — тбмний, втомлений, стомлений, 

млявий 
Томь — том, частйна 
Тоненькій, ко — тоненький, ко 
Тонехонекь, тонешенекь — тонесенький 
Гонизна — тонина 
Тонить, отонить — тонйти, тончйти, пото- 

нйти, потончйти 
Тоника — тоніка , 
Тоническій-ТОНІЧНИЙ 
Тонко — ТОНКО , 
Тонкій — 1) тоншій, легкий; ніжний, делі¬ 

катний; 2) пронйкливий, хитрий, 
меткіш 

Тонковатьій — потонкий, трохи тоншій 
Тонкозернистьій — дрібнозернистий 
ТОІІКОКОЖИСТЬІЙ, тонкокожій — тонкошкурий 
Тонконогій — тонконогий, ТОНКОНІГ 
Тонкорунний — тонкорунний, тонкововний 
Тонкость — тонкість 
Тонкошея — тонкошййка , 
Тонна — вага в 62 пуди або місце в 40 

куб. футів (що ДО МІСТКОСТІ! судна), 
тона 

Тоннель — тунель 
Тонуть— 1) (затонуть, потонуть) — тонути, 

потонути; 2) (утонуть) — тонути, уто¬ 
пати, потопати, утонути, топитися, 
втопитися 

Тончавьій — худорлявий 
Тончать, истончать — тоншати, тбньшати, 

потбнчати, потоншати, потбньшати 
Тончить, истончить — тонйти, тончйти, 

утончйти, утонйти,стончйти 
Тонь — 1) тон, лад; 2) кольорйт 
Тоня — тоня, неводище 
Топазовий — топазовий 
Топазь — топаз 
Топаніе — тупання, тупцювання 
Топать, топнуть — тупати, тупотіти, тупцю¬ 

вати, гопати, тупнути 
Топить, ся — 1) (истопить, ся) — пал йти, на- 

палйти, топйти, вйтопити, ся; 2) (рас- 
топить, ся) — роспалйти, росто- 
пйти, ся; 3) (утопить, ся) — топйти, 

ся, утопйти, ся 
Топка — 1) топлення, палення; 2) піч, гру¬ 

ба, грубка 
Топкій, но — грузькйй, грузько, багнйстий 
Топкость — грузькість, грузявина 
Топленіе — палення (в печі); топлення 
Топливо — пйливо, топливо 
Топльїй — намоклий 
Тополевий — топольовий 
Тополь, (здр.) тополикь, рос. Рориіиз аІЬа 

Ь. — тополя, (дерево) — тополйна, 
(здр.) — тополька, тополенька, топо- 
лйнка, тополйнонька. —Душистьій, 
бальзамическій т., Р. ЬаїзатіГега Ь. — 
золота верба. — Пирамидальньїй, 
итальяискій т., Р. бііаіоіа Аіі. — раїна, 
явір. — Черпьій т., Р. пІ£га — соко- 
рйна, ясокір 

Топорикь — сокирка 
Топорище — сокйрня, топорйсько, топорй- 

ще 
Топорокь — сокйрка, (хир.) — пущадло 
Топорньїй — 1) ссшірний, сокйрницький; 

2) кострубуіатий, грубий 
Топорщиться, растопорщиться — надимати¬ 

ся, надутися, роздутися, настовбур¬ 
чуватися, настовбурчитися 

Топорщить, растопорщить — топйрити 
Топорь, топорикь — сокйра, сокйрка; (ши¬ 

рока) — бардаш, (мала з вигнутим 
топорищем) — барда, (з товстим обу¬ 
хом) — колун, (дорожня палка з со¬ 
киркою) — келеп 

Топотня — тупорня, тупотнява 
Топоть — тупотіння 
Топтаніе — топтання, талування, толочен¬ 

ня 
Топтать, ся — 1) (притоптать, растоптать) — 

топтати, талувати, притоптати, по¬ 
топтати, ростоптати, (хліб) — толо¬ 
чити, потолочити. — Топча — потоп¬ 
том; 2) (витоптать) — топтати, місй- 
ти, грузйти, вймісити (напр., глину); 
3) (стоптать, ся) — стоптати, ся 

Топучіи — грузькйй 
Топь-топь — туп-туп, тупу-тупу 
Топьірить, растопьірить — топйрити, на¬ 

стовбурчувати і д. Растопьіривать. — 
Т. глаза — витріщати, вирячати очі 

Топьірка, рос. $рігаеа ІЛтагіа Ь. — бузина 
болотна, жаб’ячі конопельки 

Топь — драговина, мочар, багнйна, багню¬ 
ка, багновйці, г^узь, моква , 

Торба — 1) шанька, торба; 2) кошіль, ко¬ 
шик (плетений) 

Торгашь — торжник, торгаш, махляр 
Торгашество — махлярство 
Торгованіе — торгування 
Торговать — торгувати, купцювати, кра¬ 

марювати, (мнясом) — різникувати, 
(горілкою) —шинкарювати, (на ба¬ 
зарі або на ярмарку) — базарювати, 
ярмаркувати.—Торговать, ся—торгу¬ 
вати, ся, торжйтися, сторгувати, ся 

Торговець—купець, продавець, (мануфактур¬ 
ним або дрібним крамом) — крамарь, 
(бакалією) — бакалійник, (олією) — 
олійник, (сіллю) — соляр, (свинями) — 
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сінько 
Точний — 1) точний, достоменний, несте¬ 

менний; 2) справний, ретельний; 
3) однаковий, повний 

Точь вь точь —- точнісінько, нестеменно, 
. нестеменнісінько. — З’тоть мальчикь 
точь,вь точь отець — сей хлопчик 
точнісінько батько, (або) — вилитий, 
викапаний батько 

Тошнить, стоншить — нудити, млоїти, ся, 
занудити. — Тошнить — нудить, 
нуда, пориває 

Тошно — нудно, млосно 
Тошнота — нудота, нуда, млість, млбйність 
Тошнотньїй — нудкувйтий 
Тонший — нуднйй, нудкйі\ 
Тощать, отощать— 1) рлабіти, ослабнути, 

ослабти; 2), худіти, схуднути, по¬ 
худнути, з тіла спасти 

Тощій — 1) порожній; 2) худйй, сухий, 
схудлий, худорлявий: 3) недорід¬ 
ний, заміркуватий (про зерно) 

Трава, травка — трава, травйця, травйчка, 
травйченька, (одна) — травйнка, 
(що виросла вдруге після сіноко¬ 
су) — отава, (скошена) — кошенйця, 
(торішня на степу, не скошена) — 
нежер, старнйк, (берегова) — бере- 
жйна, (болотяна) — болотнівка, (на 
солонцях)—солонець. —Т.лЬкарсгвен- 
ная, цІлебная — зілля, зіллячко. — 
Сорная трава — бур’ян, бур’янець, 
(одна) — бур’янйна 

Трава листь, рос. Оеит гіуаіе І— підой¬ 
ма, понйкниця 

Трава пчельникь, рос. Меіізза, Огасос рЬа- 
Іит Мої^ауїса І.. — кадіїло, матош- 
ник, медівка , 

ТравенЬть —трав’яніти, заростати травою 
Травинка — травйна, травйнка 
Травить— 1) (витравить, стравить)—травй- 

ти, випасати, спасти; 2) (затравить) 
— цькувати, зацькувати; під’южу- 
вати 

Травка — травйця і д. Трава 
Травленіе — спаш, цькування, витравлю¬ 

вання, труїння 
Травля — і) влови; 2) цькування 
Травникь — 1) травнйк (поросле травою 

місце); 2) зільнйк, травнйк, д. Гер¬ 
барій; 3) травнйк, травнячбк, д. На¬ 
стойка 

Травнистий — травйстий 
Гравіюй, травяиой — трав’янйй 
Травосіяше — травосів 
Травоядннй — травоїдний, травоїд 
Травчатий — мережчатий, квітчастий (тка¬ 

нина) 
Травянка, травянець, рос. ОіапіЬиз беїіоі- 

(Зез Ь. — зіркй, зірочкй, польові 
гвоздйки 

Трагедія — трагедія 
Трагикомедія — трагікомедія, 
Трагикомическій — трагікомічний 
Трагикь — трагік , 
Трагически — трагічно 
Трагическій — трагічний 
Трактать — трактат, умова 

Трактирний — трах(к)тйрний 
Трактирщикь — трах(к)тйрник 
Трактирщичій—трах(к)тйрників, трах(к)тйр- 

ницький 
Трактирь —- трах(к)тйр, трахтерня 
Трактовать (о чемь) — трактувати (про 

що) 
Трактовий — трактовйй 
Тракть — тракт, бйтий, велйкий шлях, го- 

стйнець 
Трамбованіе — вбивання (дороги) 
Трамбовать, утрамбовать — убивати (напр., 

дорогу), уторувати, бутити, убйти, 
уторувати 

Трамбовка — довбня, толок 
Транжирить, растранжирить — трйнькати, 

циндрити, рострйнькати 
Транжирство — трйньканця (грошей) 
Транспаранти— 1) прос(ь)вітчаста картйна; 

2) раштра 
Транспорть—,обоз, валка, транспорт 
Траншея — окіп 
Трапеза — трапеза 
Трапезовать — трапезувати 
Трапь — сходи (на суднах), трап 
Трассировать — трасувати 
Т рата — трата, страта, (по дурному) — мар¬ 

нотрата, марнотравство, марнування 
Тратить, ся — тратити, втрачатися 
Траурний — жалобний 
Траурь — жалоба 
Трафить, потрафить — трапити, потрапити, 

утрапити 
Трахнуть — тарахнути, торохнути, бацну¬ 

ти, бебехнути, гепнути 
Трахь — тарах, торох, геп, бебех, хряп, 

хрьоп 
Траченіе — трачення, марнування 
Треба (церк.-сл.) — треба 
Требникь — требник 
Требованіе — вимагання, домагання, тре- 

бування, жадання, правіжка, пра- 
вина 

Требователь, -ница — жадаючий, -ча 
Требовательность — виможність 
Требовательннй — виможний, виможливий 
Требовательная відомость о жалованіи слу- 

жащимь за м. августь — відомість 
про належйту (або належачу) пла¬ 
ту (чи удержання) служачим за 
м. серпень 

Требовать, ис(по)требовать, витребовать, 
ся — 1) вимагати, треоувати, доправ¬ 
лятися (судом), допоминатися, пра¬ 
вити, потребувати, вйправити; 2) по- 
трібувати. — На зто требуется много 
времени — на це треба багато часу, 
це потрібує багато часу 

Требуха, требушина — тельбух, тельбухи 
Требушинньїи — тельбуховии 
Тревога — трівога, порух, сполох, перепо¬ 

лох, гвалт, колот, колотнеча. — Уда¬ 
рить, забить тревогу — вдарити, за- 
дзвонйти на сполох, на гвалт 

Тревоженіе — турбування, полохання, непо- 
коїння 

Т ревожить, ся — трівожити, ся, турбувати, 
ся, бентежити; полохати, ся, поло- 
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шити, ся; колошкати (з(ь)вірят), рун- 
тати 

Тревожливьіц — трівожливий, ляклйвий, 
неспокійний, турботний 

Тревожньїй — неспокійний, турботний; ба¬ 
ламутний 

Треволненіе — кблот, трівога 
Треглавьій — трьохголовий, триголовий, 

на три верхи (про церкву) 
Треграниьій — трьохооковйй, трибічний, 

тригранястий 
Трегубьій — тригубий 
Трезво — тцерезо, потверезу, (зовсім) — 

тверезісінько 
Трезвонить — дзвонйти в усі дзвони 
Трезвонь — дзвоніння у всі дзвони 
Трезвость — тверезість 
Трезвучіе (муз.) — трйзвук (р. трйзвуку), 

тройзвін 
Трезвьіи — тверезий, непитущий, (зовсім) 

— тверезісінький. — Вь трезвомь 
виді — потверезу , 

ТрезвЬть — тверезіти, тверезішати 
Грезубець — тризубець 
Грезубньїй — тризубий 
'Грелистьій — трелястий 
Трелить — трелювати, трелями с(ь)півати, 

грати 
Трель — треля 
Грельньїй — трельовйй 
Трензель — трензель, трензля 
Треніе — тертя 
Треногій — триногий 
Треножить, стреножить — треножити, по- 

треножити 
Треножникь — трйніг, трйніжок, (щоб під¬ 

вішувати казан) — таган, таганок, 
таганй , 

Греножньїй — триніжний 
Трепакь — тропак,гопак, гоцак 
Трепалка, трепало — тріпачка; терлиця, 

терниця, бительня,, бительниця 
Трепальщик, -ця — витріпувач, -ка, тіпаль¬ 

ник, -ниця, потіпач, -ка , 
Трепаніе — тріпання, тріпанйна, тіпання, 

тіпанйна 
Трепать — 1) тіцати, витіпати (про коно¬ 

плі); 2) тріпати, витріпувати (оде¬ 
жу). — Т. по плечу — плескати по 
плечі 

Трепель (мінер.) — урйпля 
Трепеташе — тремтіння, дріждння 
Трепетать — тріпотіти, тремтіти, трепета¬ 

ти, труситися, дріжати 
Трепетний — трепетний, дріжучий, тремтя¬ 

чий, тремкйй , 
Трепеть — трепіт, тремтіння 
Трепка — тріпанйна, почубенька, порку- 

бенька, прочухан, тюжка, перегін 
Трепло — трепло, д. Весло 
Треска, риба Оасіиз тоггЬиа — тріска, ка- 

блюн , 
Тресканіе — тріскання, лопдння 
Трескать, стрескдть, ся — тріскати, лопати, 

жерти, стріскати, ся і д. Жратц 
Трескаться, рас(ис)трескаться — тріскати¬ 

ся,, лопатися, лускатися, репатися, 
тріснутися, потріскатися, рострі- 

скатися, лопнути, луснути, репну¬ 
ти 

Тресковьій — трісковий, кабліоновий 
Трескотня — тріскотнява, тріскотня 
Трескучій — тріскучий (напр., мороз) 
Трескь — тріск, луск,,полуск, хруск 
Треснуть, ся — 1) тріснути, ся; 2) бебех¬ 

нути, гепнути, бухнути, брязнути 
Тресь — трісь, лусь, лулусь, хрусь, хруп 
Третейскіи судь — третейський, полюбов¬ 

ний суд 
Третировать — понсвіряти (ким) 
Третій — третій. — Третья часть — третйна 
Третично — у-третє 
Третичньїй — триразовий, третйчний 
Третной — третнйй 
Треть — треть, третйна, третйнка. — По 

третямь — третно, по третях 
Третьягоднишньїй — позаторішній 
Третьягодня — позавчора. — Бьівшій треть- 

ягодня — позавчорашній 
Треугольникь — трйкут, трикутник; (гост¬ 

рий) — косець, косяк, косинець, клин 
Треугольньїй — трикутний 
Треухь — 1) капелюх, шапка (з трьома 

вухами); 2\ ляпас, лящ 
Трефовка — жирівка, карта жирової масти, 

хрестівка 
Трефовий — жировйй, хрестовий 
Трефоль, рос. ТгіГоІіит Тоигп. — кашка, 

конючйна, конятина, команйця 
Трефьі — жир, жирй, жолуді, хрестй, трефа 
Трехдневньїи — триденний, тридньовии 
Трехзубчатьій — тризубий 
Трехлистньїй, трехлистовой — трилйстий. 

— Т. печеночникь, рос. Апетопе 
Нераііса Ь. — переліска, проліска 

ТрехлЬтіе — триліття, трьохліття 
Т рехлЬтній — трилітній, трирішній. — Трех- 

лЬтнееживотное— третяк, третячок 
Трехмачтовьій — трищоглий, трьохщорлий 
Трехмесячньїй —тримісячний, трьохмісяч- 

ний 
ТрехмЬстньїй — на трьох, на три місці, на 

три сйдження 
Трехпальїй — трипальчий, трипалий 
Трехпольнцій — на три рукй, трьохпільний, 

трипільний ' 
ТрехполЬнньїй — триполінний 
Трехпудовьій — трипудовий 
ТрехнедЬльньїй — тритижньовий, тритижне¬ 

вий 
Трехсложньїй — трискладовий 
Трехсторонній — трибічний, трьохбоковйй 
Трехструнньїй — триструнний 
Трехфунтовьій — трифунтовий 
ТрехцвЬтка, трехцвьтная фіалка, рос. Уіоіа 

Ігісоїог Ь. — братки, брат і сестра, 
брат з сестрою, полуц(ь)віт, полу- 
ц(ь)вітки, Іван та Марія 

ТрехцвЬтньїй вьюнокь, рос. СопуоК'иІиз Ігі- 
соїог Ь. — кручені паничі 

ТрехцвЬтньїй — триколірний, трибарвний 
Трехсотньїй — трисотии, трьохсотий 
Трехчленньїй — тричленний,тричленовий 
Трехчлень (мат.) — тричлен 
Трехьзтажньїй — на три поверхи, на три 

осади, триповерховий, триосадний 
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ця, драговина, драгвина, драглина, 
двйгнява, грузь, грузявина, цмо- 
ковйна 

Трясинньїй — урясовйнций, з драговйни 
Тряска — трясіння, трусіння 
Тряскій, ко — труськіш, трусько 
Трясогузка, пт. МоІасіПа— трясогузка, тря- 

сйхвістка, вертйгузка, плйска 
Трясти, тряхнуть, ся — трястй, трусйти, ся, 

тріпати, ся, трусонути, трепенути, 
тріпнути, ся 

Трясулька, рос. 8рігаеа Рііірепсіиіа Ь. — га¬ 
дючник, липка, почйночки, поча- 
точки, воронець 

Трясучка — 1) трястя, труснйця, лихоман¬ 
ка; 2) рос. Вгіга тесііа І— здріж- 
ник, невейка 

Туговатьій, тугонекь — тугенькид 
Тугой, туго — тугйй, туго, тісний, тісно; цуп¬ 

кий, цупко. — Тугь, туговать нй ухо — 
недочуває. —Туго ні туго—дуже туго 

Туда — туди, тудою 
Туже — тугіше, тугше, тісніще, цупкіше. 

— Т. сділаться — потугішати, зату¬ 
жавіти ' 

'Гуженіе — тужіння, тужба г 
Тужить — тужйти, журйтись, боліти 1 
Туземець, туземка — тубблець (р. тубіль¬ 

ця), туболидя, краянин 
Туземньїй — тубільний, краянський, кра- 

євйй ( 
Туземство — тубільство 
Тузить — тузати, тузувати, тусати, сту¬ 

сати 
Тузь — туз. — Дать туза — тумака, стусана 

дати 
Тукь (церк.-сл.) — тук, товща; гній 
Туловище — тулуб, тулубець 
Туловищньїй — тулубний, тулубовий 
Тулуиь — кожух, кожушйна, (критий) — 

байбарак, (короткий) — кажанок, (жі¬ 
ночий) — кожушанка 

Тулупньїй — кожушаний, кожуховий 
Тулья — верх шапки, брилй, капелюха 
Туль (цер$с.-сл.) — сайдак 
Тумй — мшіанець і д. Помісь 
Тумакь — 1) тумак (зьв. з породи зайців 

— І^ериз ЬуЬгісіиз Раїї.); 2) стусан, 
стусак, штурхан, штурханець, штов¬ 
хан, бухан, (в шию) — потйлишник, 

товченик; 3) (риба) — тунець. ТЬу- 
пиз уиі^агіз 

Туманить, отуманить—туманом покривати, 
покрйти, туманити, мрачйти 

Туманиться, затуманиться, отуманиться — 
1) туманитеся, покриватися тумд- 
ном, туманіти, хмаритися, ^марні¬ 
ти, затуманитися, ртуманіти, на¬ 
хмаритися; 2) смутніти, засмутйти- 
ся, осмутніти, посмутніти 

Туманно — туманно, мрачно 
'Гуманность — туманність, мрачність 
Туманний — туманний, мрачний, тьм’яний, 

д. Сумрачньїй і Мрачньш 
Тумань — туман, (під час спеки) — юга, (гу¬ 

стий з дрібним дощиком) — мрака, 
мрачка, мигйчка 

Тумба — 1) підставка; 2) стовпчик (коло 
пішохода або при дорозі). 

Тундра — тундра, мочар, мочарі, трясови¬ 
на, моховйще 

Тундровий — тундровий, трясовинний 
Тунеядець — дармоїд 
Тунеядньїй — дармоїдний 
Тунеядство — дармоїдство 
Тупакь — тупак, тупець 
Туней — чуб, чуприна 
Тупикь — 1) зазубень; 2) тупак, тупець, 

тупиця (ніж або сокира), — Вь тупикь 
стать, цридти — отуманіти, отетеріти, 
очманіти, остовпіти. — Вь тупикь 
привесть, поставить — оступачити, 
памороки, баки забити 

Тупить, вступить, затупить, ся — тупити, 
ся, за(по)тупйти, ся 

Тупица — 1) д. Тупикь; 2) тупиця, тупак, 
тупйрь, лобурь, безтямний 

Туповатость — тупуватість 
Тупо — тупо, не гостро; тяжко 
Туповатьій — тупенький, тупуватий 
Тупоголовий — тупоголовий, безтямний, 

(разом і упертий) — убоїще 
Тупой — 1) тупий, негбстрий. — Тупое зр’ьніе 

— недобачливий зір; 2) д.” Тупица 2. 
— Тупьія остротьі — тупощі 

Тупоконечньїй — тупокінчастий 
Туполистий — туполистатий, туполистий 
Тупоносий — тупоносий 
Тупость — тупість 
Тупоугольньїй (мат.) — тупокутний 
Тупоуміе — туподумство 
Тупоумний —, туподумний 
Тупіть — тупіти, тупішати 
Турецкій — турецький, т.урський. — Т. лилія 

— кручені паничі 
Туристь — турист(а) 
Турій — турів, туровий 
Турокь — турок, турчин 
Турусьі — нісенітниця, баляндраси 
Турція — Туреччина, Турещина 
Турчанка — туркеня, туркйня, туркениця, 

туркененька, туркйнонька 
Турченокь — турча, турченя 
Турь — 1) з(ь)в. Воз игииз — тур, (самиця) — 

туриця, турйчка, (маде) — туря; 
2) (жук) — щйпавка, щіпавка 

Тусклость — тьм’яність 
Тускльїй — тьм’яний, неясний, темний 
Тускнуть, тускиіть, потускнуть — мерхну¬ 

ти, тьмйтися, темніти, померхнути 
Тутовий — морвовйй, шовковичний. — 

Тутовое дерево, туть, Магиз аІЬа, М. 
пшга Ь. — мбрва, шовковиця (біла 
або червона), (безплідне) — шовкун 

Тутошній — тутешній, тутейший 
Туть — тут, тутка(и), тутечка(и), тутенька, 

тутеньки, ось, ось-де 
Туфель, туфля, (здр.) туфелька, (мн.) туф- 

ли — патйнок, (мн.) — патйнки, пан¬ 
тофель, (мн.)— пантофлі, шльопанці, 
ляпанці, вйступці, (татарські або ні¬ 
мецькі) — мешти 

Туфельний — патйнковий, пантбфлевий 
Тухлость — тухлість 
Тухлий — тухлий, притухлий, прйтхлий 
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Тухнуть, протухнуть — тухнути, тхнути, 
протухнути 

Тухнуть — гаснути 
'Гухоль — тухлість 
Туча, (здр.) тучка — 1) хмара, хмарка, хма¬ 

ронька, (надто велика) — туча. — По¬ 
криваться, покриться тучами — хма¬ 
ритися,, похмаритися, нахмарити, 
похмаріти; 2) хмара, туча, сйла, 
тиск 

Тучевой — хмарний, тучний 
Тучка — хмарка 
Тучнить, утучниі ь — тучити, утучати, уту- 

чити 
Тучно — товсто, рясно 
Тучность — гладкість, тбвстість, сйтість 
Тучний — товстйй, гладкйй, сйтий, туч¬ 

ний 
Тучніть, утучніть — гладч(ш)ати, поглад¬ 

шати 
Туша — туша, (передня частина) — поли, 

(задня) — послідок, крйжик 
Тушевальньїй — тушовнйй 
Тушевать, оттушевать — тушувати, тінйти, 

відтушувати, відтінити 
Тушевка, тушеваніе — тушування 
Тушевий — тушовйй 
Тушеніе — гашення 
Тушило — гасйло 
Тушить, за(по)тушить — гасити, за(по)га- 

сйти 
Тушканчикь, (зьв.) Біриз іасиїиз — земля- 

нйй заєць 
Тушь — туш 
Тфу — пфе 
Тщаніе, тщательность — старанність, тіль¬ 

ність 
Тщательньїй — старанний, пйльний 
Тщедушіе — неміч, немічність 
Тщедушньїй — безсилий, кволий, недолугий 
Тщеславиться — гонорувати, чванитися, 

бундючитися 
Тщеславіе — гонбрство, чвань, чванлйвість 
Тщеславньїй — гонорйстий, чванлйвий, 

бундючний 
Тіцета, тіцетность — марність, даремність 
Тщетньїй, но — марний, марне, даремний, 

дарма, даремне, надаремне, порож¬ 
ній 

Тщиться — д. Стараться ( 
Тьі, тебя, тебі — ти, тебе, тобі 
Тьїканіе — тйкання 
Тикать, ся — 1) тйкати, стромляти, (го¬ 

стрим) — штурхати, штрикати, ся; 
2) тйкати 

Тьіква, рос. СисигЬііа Ь. — гарбуз, кабак, 
(поб.) — гарбузяка, (стебло і листя) 
— гарбузйння; С. оуіГега Ь. — ханька, 
харохбнька, рбпавка, горгбпка, та¬ 
рапунька 

Тьіквенникь, тьїковникь — гарбузова каша 
Тьіквенньїй — гарбузовий, кабаковий 
Тьїкь — тик, тись, тиць 
Тьіль — зад, тил, тило. — Сь тьілу — з-заду, 

з-затйля. — Обратить тьіль — навтіки, 
навтікача кйнутись; потилицю по¬ 
казати (іронично) 

Тьільньїй — задній 

Тьінь — частокіл, вір’я, тин 
Тьісячелистникь, рос. АсЬіІІеа МіІІеГоІішп 

Ь. — деревій, серпоріз, крівавник; 
Веіііз регеппіз — стбкроть 

Тьісячникь — тйсячник, багатйрь 
Тисячная красота, рос. АшагапіЬиз саиба- 

іиз Б — краса, щирйця 
Тичина — тйчка, тичйна. — Вьющійся по 

тьічинь — тичнйй 
Тьічокь — товченик і д. Толчокь 
Тьма — 1) тьма, темнота, темрява, морок; 

2) тьма, сйла, тьма-тьмуща, тьма- 
темрява, д. Множество ( 

ТІлесньїн, -но — тілесний, -но, по тілу 
Тіло — тіло , 
ТІлодвиженіе — рух, рухи тіла, двржка 
ТІлосложеніе — статура, будова тіла, за- 

в’яззя 
ТІлохранитель — сердюк, дружник 
ТІльньїй —,тілйстірі, гладкий 
Тільце — тільце, тілечко 
ТІльцо—нбсикїяйця) ( 
Тімь — тим. — Тімь боліє — тим більше, 

тим паче, і потім, потому, поготів 
Тіневой — тіревгій 
Тінистий — тінявий. — Тінистое місто — 

холодок, затінок 
Тінить, оттінить — тінйти, відтінйти 
Тінникь — холодок, затінок 
Тінь— 1) тінь; холрдбк, затінок; 2) (в ма¬ 

люванні) — тінь 
Тісненіе — 1) тиснення; 2) стис, стйски 
Тісненькій — тісненький 
Тіснехонекь — ТІСНІСІНЬКИЙ 
Тіснина — тіснина; суточкй 
Тіснить, ся — 1) (затіснить) — тіснйти, за- 

тіснйти; 2) (утіснить) — тіснй¬ 
ти, утісняти, утискати, утіснйти; 
3) (стісниться) — тіснйтися, тйснути- 
ся, товпитися, стіснйтися, стовпи¬ 
тися, 

Тісно — тісно; тяжко, скрутно 
Тісноватьій — пбтісний, затіснйй 
Тіснота — тіснота, тйснява 
ТІсньїй — 1) тісний. — Т. вь подьемі — 

припадистий; 2) тіснйй, тяжкий, скрут- 
нйй , , 

Тісніть, потісніть — тіснішати, потісні- 
шати , , 

Тісніе—,тісніш, тіснішу , , 
Тісто — тісто, (здр.) — тістко, тістечко, Т1- 

стенько, (що зосталось в діжі) — 
вйс(ш)крібки, (що зосталось на 
руках, як місять діжу) — шурупал- 
ки 

ТІстообразньїй — тістуватий , 
ТІстяньїй —/гістовйй, з тіста; на тісто 
Тішеніе — тішення, бавлення 
Тішить, натішить, ся — тішитр, бавити, 

забавляти, натішити, потішити, за¬ 
бавити, ся 

Тюкать, тюкнуть, ся — цюкати, тукати, цо¬ 
кати, цюкнути, тукнути, цокнути, 
ся 

Тюкь — тук, цок, цюк 
Тюкь — пака, пачка і д. Кипа 
Тюлевий — тюльовий 
Тюленевий — тюленячий, фбковий 
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Тюленина — тюленина 
Тюленій — тюленячий, фочий 
Тюлень — 1) РЬоса — тюлень, фока, морсь¬ 

ка собака, пес; тюхтій, незграба, 
вайло 

Тюль — тюль 
Тюльпань, рос. Тиііра — тульпан, туліпан 
Тюльпанний —,тульпанові!Й 
Тюрбань — завій (р. завою) 
Тюремникь — тюряжник, в’язень 
Тюремщица — тюряжниця 
Тюремний — тюремний, в’язничний 
Тюремщикь — тюремник 
Тюрьма — тюрма, в’язниця, турма, (поб.) — 

тюряга, ^ежа, куна, хурдига, цюпа, 
плетяні вікна 

Тюря — тетеря, потапці 
Тюфякь — 1) матрас, (набитий сіном) — 

сінник,,(соломою) — солом’яник; 
2)_ тюхтій, неотеса 

Тявканіе — дзявкання 
Тявкать, -кнуть — дзявкати, дзявкнути 
Тяга — тяг, протяг, цуг (повітря); тяга 
Тягаться — тягатися, позиватися 
Тяганіе — тягання, тяганина 
Тяглець — тягловйк, чиншовик 
Тягло — тягло 
Тягостно — тяжко,утяжливо, сутужно 
Тягостньїй — тяжкйи, утяжливий; сутужний 
Тягость — тягота, тягар, тяжар 
Тяготить, отяготить — тяжити, обтяжати, 

утяжати, затяжити і д. Отягощать 
Тяготиться — тяжитися , 
ТяготЬніе (фіз.) — тяження, тяготірня 
'Гиготіть — тяжити до чого, тяготіти 
Тягучесть — тягучість, тяглйстість 
Тягучій — тягучий, тяглйстий, ростягли- 

вий; протяжний 
Тяжба — позов, позва, справа, д. Искь. — 

Вьіиграть тяжбу — виграти справу, 
позов 

Тяжебникь, -ница — позовник, позбвниця 
Тяжебньїй — позовний, позвовий 
Тяжеленекь — важкенький, тяжкенький, 

тяженький 
Тяжело — тяжко, важко, сутужно 
Тяжеловато — тяжкенько, важкенько, 66- 

У 
У — 1)у, в; 2) коло, ,біля, під, перед. — У 

окна — коло вікна; 3) у! 
Убавка — збавляння, збавлювання, збав- 

лення, зменшування, зменшення 
Убавлять, убавить, ся — збавляти, зменшу¬ 

вати, збавити, зменшити, ся. — Вода 
убавляется— вода убуває, спадає. — 
Убавить спеси — пиху збйти, утерти 
носа (іронйчно( 

Убавочньїй — уємнии, зменшуючий 
Убаюкивать, уоаюкать —люляти, заколй- 

(х)сувати, заколис(х)ати, уколиса¬ 
ти, приколих(с)ати, приоуркати, 
приспати 

Убаять — власкавити , 
Уберегать, уберечь, ся — уберіги, тастерег- 

тяжно 
Тяжеловатость — поважкість 
Тяжеловатьій — д. Тяжеленекь 
Тяжелорісньїй — важкйй, важенний; тяжко¬ 

тілий (про людей) 
Тяжелость — тяжкість, важкість, вагота 
Тяжельїй — тяжкйй, важкйй, (поб.)—тяжен¬ 

ний, важкеленний; сутужний, скрут- 
нйй, труднйй, прйкрии. — Т. запахь 
— тяжкйй, важкйй, поганий дух. — 
Т. на подьемь — тяжкотілий, сйдень 

ТяжелЬе — тяжче важче 
ТяжелЬть, ртяжельть — тяжчати, важчати, 

важнрги, потяжчати, поважчати, об¬ 
важніти 

Тяжесть — вага, тягар, тяжар, тяжира. — Сь 
тяжестью — з вагою, у ва,зі (їхати). 
— Центрь тяжести — тяжінь, центр 
вагй, тяжинй 

Тяжкій — тяжкйй 
Тяжущійся — сутяжця 
Тянутіе — тягнення 
Тянуть — 1) (притянуть) — тягтй, притяглі, 

тягнути, притягнути; 2) (вьітянуть, 
ся) — а) витягати, вйтягти; б) рос- 
тягати, витягати, ростягпі, вйтягти. — 
Тянуть чью сторону — тягтй за кого. 
— Тянеть, тянуло — а) тягне, ма¬ 
нить, кортйть, кортіло; б) вадить, 
нудить, тягне. — Тягнуть — тягтй, 
цмулити (горілочку) 

Тянуться — 1) витягатися, ростягатися; 
2) тягтйся, протягатися, точитися, 
д. Длиться і Продолжаться; 3) про¬ 
стягатися; 4) тягтйся, пнутися, п'яс- 
тйся 

Тянушки — тягучки (цукерки) 
Тяпать, тяпнуть — 1) цюкати, цюкнути; 

2) красти, цупити, сцупити, поцупити 
Тяпка — широкий ніж, сікач 
Тятинь, тятинькинь — татів, батьків, тату¬ 

сів, татків, татечків, татців, татун¬ 
ців 

Тятя, тятинька — батько, тато, татко, та¬ 
тусь, таточко, татунь, татонько, 
татуньо, татунечко, татунцьо, та- 
тусечко 

тй, ся, уберегтй, ся, впильнувати, 
у(в)стерегти, ся 

Убивалка — довбня, толок, д. Трамбовка 
Убиваніе — у(в)бивання 
Убивать, убить, ся — 1) у(в)бивати, заби¬ 

вати, губйти, у(в)бйти, ся, забйти, 
згубйти, загубйти; 2) уїв)бивати, 
убити, уторувати (дорогу) 

Убинтовать — уоандажувати 
Убирать, убрать, ся — і) у(в)бирати, при¬ 

бирати, опоряжати, убрати, прибра¬ 
ти, опорядйти; 2) у(в)биратися, при¬ 
биратися, чепурити, ся, хорошйти, 
ся, убрати, ся, прибрати, ся, при¬ 
чепурити, ся, (квітками) — квітчати, 
у(в)квітчати, заквітчати, ся; 3) заби- 
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ратися, тікати, утікати, у(в)тектй. — 
Убирайся, убирайтесь — геть, гетьте. 
— Убирайся по добру, по здорову — 
іди! тікай, забирайся, поірі цілий 

Убіеніе — вбиття, забиття, забій 
Убіенньїй — забитий, , 
Убійственньїй — убійчий, убійницький, 

душогубний , 
Убійство — вбцвство, душогубство, убій 
Убійца — у(в)бійник, ця, вбивця, душогуб 
Ублажаніе — благання, вгонбба 
Ублажательньїй — благальний 
Ублажать,ублажить— 1) ублажати, вгоноб- 

ляти, ублажйти, вгонобйти; 2) бла¬ 
гати, ублагати , 

Убдюдокь — покруч, мішанець 
Убогій — у(в)богии 
Убого — вбога, нужденна злиденно 
Убожество —убожество, уоозство, убогбта, 

злйдні; каліч 
Убожествовать — убогувати, жити нужден¬ 

но, злиденно 
Убожиться — збіднюватися 
Убожіть, 9бубожІть — уббжітц, уббжчати, 

бідніуи, з’уірожітц, збідніти 
Убой — убій, забій, заріз 
Убоина, убоинка — м’ясо, воловина, бичйна, 

яловичина (волове або коров’яче), 
баранина, махан (бараняче, овече), 
свинйна (свиняче), мнясце, воло- 
винка і т, д. 

Убойньїй —убійний. — У, скоть — товар, 
призначений на заріз 

Убористость — стйслість 
Убористьій, то — убористий, то; стйслий, ло 
Уборка — 1) убирання, прятання, приби¬ 

рання, порання, перетруска; 2) збір, 
збиранйця 

Уборная — вбиральня , 
Уборньїй — убірний, стрійний 
Уборчивьій — д. Убористьій 
Уборіцикь, ца — убиральник, прибираль¬ 

ник, ц?, прятаі}ьник, ця ( 
Уборь — убір, прибір, убрання, стрій і д. 

Нарядь 
Убояться — побоятися, острахнутися 
Убранство — строї, оздоба 
Убрести — умкнути 
Убрусь (церк.-сл.) — скатерка, обрус, 

шматок полотна 
Убьіваніе — убування, убуток 
Убьівать, убьіть — убувати, зменшуватися, 

убути, зменшитися. — Вода убьіваеть 
— вода спадає, убуває 

Убьілой — убутний, спалий 
Убьіль — убуток, зменшення 
Убьггокь — шкода, збйток, втрата. — Убьггки 

причинять, нанести — шкоду робйти, 
зробити, нашкодити, пошкодити 

Убьіточить — наражати на втрати і д. 
Убьітки причинять 

Убьіточность — втратність 
Убьіточньїй, но — втратний, но 
Убіганіе — тікання, втікання 
Убігать, убіжать — тікати, у(в)тікати, уни¬ 

кати, (у)втектй, повтікати. —Убьжав- 
шій — утекдий, збіглий 

Убігаться — набігатися 

Убідительность — переконуюча сйла 
Убідительцьій, но — переконуючий, пере- 

с(ь)відчуючий, че, чо. —Убідительно 
просить — благати, прісьма просйти 

Убіждать, убілить, ся — переконувати, пе- 
рес(ь)віді}увати, ся, переконати, ся, 
перес(ь)відчити, ся, перевіритися ( 

Убіжденіе — 1) переконання, перес(ь)від- 
чення; 2) у(в)мовляння, вмова 

Убіжище— притулок, притулище, приста¬ 
новище, пристанище; захист, захи¬ 
сток, прцхйлище 

Убіленіе — убілення 
Убіливать, убілить, ся — убіляти, убілйти 
Уважать — 1) поважати, шанувати. — Ува- 

жаемьій — шановний, поважаний; 
2) у(в)важати зглянутися (на кого, 
на що) 

Уваженіе — шана, шанрба, шанування, по¬ 
важання, пошанівок 

Уважительность—уважлйвість, зглядність 
Уважительньїй — вартий уваги, уважлйвий, 

зглядний 
Увалень— вайло, вахлай, мамула, одоро- 

бало, невйволока, незграба 
Уваливать, увалять, ся — 1) вивалювати, 

вйваляти, ся (про повсть); 2) викачу¬ 
вати, вйкачати (тісто) 

Увалистьій — 1) вибоїстий і д. Ухабистий; 
2) д. Увальчивьпі 

Уваль— вйбій, похйлість 
Увальчивьій — вайлуватий, качконогий, 

незграбний 
Уваривать, уварить, ся — увару(ю)вати, 

у(в)варйти, ся, у(в)кипати, у(в)ки- 
піти 

Уварка — уварення 
Уведеніе — займання, заняття (чого з 

собою) 
Увезеніе — вивіз, вивезення , 
Увеличаніе — побільшення, збільшення 
Увеличиваніе — побільшування, збільшу¬ 

вання ( 
Увеличивать, увуличить, ся — побільшува¬ 

ти, ся,; вбільшувати, ,ся, побільши¬ 
ти, збільшували, збільшити, під- 
біль(шйти, ся, більшати, прибувати, 
побільшати, прибути, (людей) — по- 
люднішати ' 

Увеличительньїй — побільшуючий 
Увередь — поруха, уверед ( 
Уверстьівать, уверстать — рівняти, вирівню¬ 

вати, зрівнювати, вирівняти зрів¬ 
няти 

Увертка — 1) у(в)гортання; 2) вивертка, 
визворотка, викрут, викрутка, ви¬ 
крутас 

Увертливость — зручність, викрутність 
Увертливьій — виверткий, викрутень, зруч¬ 

ний 
Увертьівать, увертіть, увернуть, ся — 

1) загортати, завірчувати, загорнути, 
завертіти, ся; 2) вивертатися, ви¬ 
кручуватися, вивернутися, викрути¬ 
тися, випорснути, крутька дати, 
ухилятися, уникати, ухильнутися, 
уникнути 

Увеселеніе — 1) звеселювання; 2) забава, 
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нування, почасточка 
Угреватость — угроватість 
Угреватьій — угроватий, прищуватий, при- 

щикуватии 
Угреватіть — угроватіти, прищитися 
Угревина — угровина 
Угревьій — угровий 
Угрожать, угрозить — погрожувати, загро¬ 

жувати, погрозити, похвалятися, 
нахвалятися, настрахати 

Угрожающій — загрожуючий 
Угроженіе — загрбження 
Угроза — погроза, грізьба, хвалка, похвал¬ 

ка, пострах 
Угрозливьій, угрозньїй — погрозливий, по¬ 

грожуючий 
Угрьізать, угрьізть— 1) угризати, угризти, 

у(в)кусйти; 2) мучити, турбувати 
Угрьізеніе — укус. — У. совІрти — скруха, 

гризота, турботи сумління , 
Угрівать, угрьть, ся — нагрівати, нагріти, 

ся 
Угрюмоватьій — понуруватий, понуристий 
Угрюмость — хмурість, похмурість, пону¬ 

рість 
Угрюмьій — похмурий, хмурий, хмурний, 

понурий, похнюпии, вовкуватий, 
понура, похнюпа 

Угрюміть — хмуритися, супитися 
Уда — удка, вудка, удочі^а, (складається): 

з вудлища, волосні, поплавка, гру¬ 
зила і гачка, (або замісць гачка) — 
блйща (на взір рибки) 

Удабриваніе — угноювання, гноїння 
Удабривать, удобрить, ся — угноювати, ви¬ 

гноювати, підгноювати, угноїти, 
вигноїти, підгноїти, ся 

Удава — петля , 
Удавка — петля (щоб повіситись), уду¬ 

шення, задушення 
Удаваться, удаться — 1) вдаватися, вда¬ 

тися (в кого), походити (на кого); 
2) у(в)даватися, вестися, щастити, 
таланити, удатися, повестйся, по¬ 
щастити, поталанити 

Удавленникь, ца — задушенець, задуше- 
ниця 

Удавливать, удавить, ся — 1) душити, уду¬ 
шити, задушити, ся; 2) уславлю¬ 
вати, у(в)давйти 

Удавь, Воа сопзігісіог —удав, полоз 
Удаленіе — усунення, віддалення, усту- 

плення, відлучення. — Вь удалеши 
оть родньїхь — далеко від роду. — 
У. оть прямого пути — узббчення 

Удалець — удалець, удалий, бравець, мо¬ 
лодець, юнак, зух, с(ь)міляк , 

Удалой — удалий, удатний, голінний, 
жвавіш, с(ь)міливий, відважний. — 
На удалую — на щастя, навмання, на 
осліп 

Удаль, удальство — удаль, удалість, юнац¬ 
тво 

Удалять, удалить, ся — 1) віддаляти, ся; 
2) відлучати, відтручати; 3) одвер¬ 
тати; 4) ухилятися, ховатися, уті¬ 
кати (од людей). — Удаляться світа 
— цуратися людей, жйти відлюдно, 

в самотйні 
Удареніе — прйтиск (в розмові), наголос 

(в якому слові) 
Ударь — 1) удар, ударення, (кулаком в 

спину, в боки) — стусан, стусак, 
бухан, буханець, штовхан, (в по¬ 
тилицю) — потйлишник, товченик, 
(в лице) — лящ, ляпас, (в ніс) — но¬ 
сак. — Бьіть вь ударі, не вь ударі — 
в доброму настрої бути, не в до¬ 
брому настрої, не добре себе по¬ 
чувати; 2) удар, грець і д. Апо¬ 
плексія 

Ударять, ударить, ся — 1) вдаряти, у(в)дари- 
ти; бйти, лупити, тріснути, (чим 
довгим вздовж) — витягти, (гнучким) 
— хвиснути, стьобонути,(впопе¬ 
рек) — оперезати, вйперезати, (важ¬ 
ким) — угателйти, потягтй, (в лице) 
— затопйти, зацідити. — Удариться — 
у(в)даритися, забгітися, тріснутися, 
стусонутися, хрьопнутися, хряпну- 
тися.—Ударить по рукамь—перебйти 
руки. — Онь не ударить лицомь вь 
грязь — він не дасть собі в кашу 
наплювати, він не осоромиться; 
2) вимовляти з прйтиском, наго¬ 
лошувати 

Удача — у(в)дача, удака, щастя, талан, 
гаразд. — На удачу — на щастя, нав¬ 
мання, на осліп. — Ему во всемь 
удача — все йому йде в руку 

Удачливий, удачньїй. но — у(в)дачно, 
у(в)дачливий, у(в)датний, но, ща- 
слйвий. — У. вистріль — влучніш 
вйстріл 

Удваивать, удвоять, удвоить, ся — подво¬ 
ювати, подвоїти, ся 

Удвоеніе — подвоїння 
Удержаніе — задержання, затрймання, при- 

трймання, впин 
Удерживаніе — удержування, задержуван¬ 

ня, затрймування 
Удерживать, удержать, ся — 1) у(в)держу- 

вати, здержувати, у(в)тримувати, 
притрймувати, впиняти, спиняти, 
удержати, здержати, у(в)трймати, 
спинйти, припинити, ся, (кров, во¬ 
ду) — тамувати, гамувати, утамува¬ 
ти, затамувати, угамувати; 2) за¬ 
держувати, затрймувати, задержа¬ 
ти, затрймати (чуже, визнаючи за 
собою право), одвертати, одверну¬ 
ти (із заробленого); 3) передержу¬ 
ватися, стрймуватися, стриматися і 
д. Воздерживаться 

Удержка, удержь — спйн, впин, упйн, спй- 
нок,"стрим. — Безь удержу — без упй- 
ну 

Удесятерять, -рить — вдесятеряти, -рйти 
Удешевленіе — зниження цінй, здешевлен¬ 

ня 
Удешевлять, удешевить, ся — знижати, зни¬ 

зити ціну, здешевляти, здешевити; 
дешевшати, подешевшати 

Удивительньїй, но — дивний, дивненький, 
чудніш, чуденний; дйвно, чудно, 
дйвна річ. — Воть удивительно — 
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ото диво, ото дивна річ 
Удивленіе — дивування; диво, подив, диви¬ 

на, дивовижа, чудування, зачуду¬ 
вання. — На удивленіе — на диво, на 
прбчуд, на вдивовижу. — Кь величай- 
шему удивленію — на превелике 
диво 

Удивленньїй, но—здивований, но, задивбва- 
ний,зачудований 

Удивлять, удивить, ся —дивувати, ся, ди¬ 
вом дивувати, чудуватися, здиву¬ 
вати, ся, подивувати 

Удилище, удовиїце — удлшце, вудлище, 
(в)удлисько 

Удило —_удйло, вудило 
Удильньїи — удйльний, удйловий 
Удильщикь, ца — вудкарь 
Удирать, удрать — тікати, у(в)тікати, утік- 

тй, дати драла, дропака, тягу, чб- 
су, маху, дмухача, дременути, чкур¬ 
нути, дмухнути 

Удить, наудить, ся — удити, вудити, науди- 
ти, ся 

Удка — удка, вудка 
Удлиненіе — продовження, подовження 
Удлиненнмй— продовжений, подовжений 
Удлинять, удлинить, ся — здовжувати, по¬ 

довжувати, продовжувати, удбвжи- 
ти, подовжити, продовжити, ся; дов¬ 
шати, подовшати 

Удобность — вигода, зручність 
Удобньїй, но — зручний, вигідний, (час.) — 

слушний, погідниі), спосібнрй. — 
УдобнЬе — спосібніше, зручніше 

Удобовариммй — варкйй, стравнйй, трав- 
нйи 

Удобовоспламеняющійся — скоропалкий 
Удобоисполнимость — легкість вйконати, 

легковиконаність, легковіїповне- 
ність 

Удобоисполнимьій — легкий до виконання, 
легковиконаний,легковиповнений 

Удобокатящійся — покотючий, коткйй 
Удобокопаемьій — копкйй 
Удобоносимьій — похватнйй, похваткйй 
Удобоподвижньїй — движкйй, легкий до 

зрушення, рухлйвий ' 

Удобопонятность — зрозумілість 
Удобопонятньїй, но — зрозумілий, ло 
Удобопроходимьій — прохіднйй, легкопро- 

хіднйй 
Удобосгараемость — пальність, скоропал- 

кість 
Удвобосгараемьій — скоропалкий, пальнйй 
Удобреніе—удобрення, угнбїння, вйгній по¬ 

ля; гній 
Удобрительньїй — гнійнйй, гноїстий, удоб- 

ряючий ( 
Удобство, удобье— вигода, догода, у(в)гід- 

дя, придблля 
Удовлетвореніе—задоволення, вдоволення, 

у(в)довбльнення, задовбльнення, 
загбда, заспокбїння, вгонбба 

Удовлетворитель, -ница — задоволяч, -чка; 
вдоволяч, -чка 

Удовлетворительньїй, но — у(в)довольняю- 
чий, у(в)доволяючий, задовольняю¬ 
чий, задоволяючий, че, достатній. 

досить 
Удовл створять, удовлетворить, ся—вдоволь¬ 

няти, задовольняти, удовбльнюва- 
ти, вдоволяти, уволювати, у(в)го- 
нобляти, вдовольнйти,задовблити, 
задовольнйти, у(в)вблити волю, у(в)- 
гонобгіти, загодйти, у(в)контенту- 
вати, ся, заспокоїти нужду, (бага¬ 
тьох) — повдовольняти, позадовбль- 
нювати, повдовблювати, ся, поза- 
гбджувати, повронтентбвувати 

Удовольствіе —,у(в)тіха, уподоба, приєм¬ 
ність, догідність; розривка, (в їжі) 
— смак, смакота; задоволення. — Вь 
удовольствіе—до сподоби.—(Сліпай¬ 
те мнЬ удовольствіе — зробіть мені 
приємність. — Сь удовольствіемь—за- 
любки, з велйкою охотою, з при¬ 
ємністю, дуже радо 

Удовольствовать — 1) д. Удовлетворить; 
2) поставити, приставити і д. Сна- 
бдить 

Удовольствоваться — вдовольнйтися і д. 
Уцовлетвориться; перебитися, здо¬ 
бріти 

Удодь, пт. ІЛрира ерор$ — в^двуд, вудко, 
одуд., удід 

Удой — удій, вйдій 
Удоліе, удоль — придолинок, долйнка , 
Удостовьреніе— пос(ь)відчення; зас(ь)від- 

чення, запевнення , 
УдостовЬрительньїй — пос(ь)відчуючий, 

запевняючий 
УдостовЬритель, -ница — заревнйтель, -ка, 

ручйтель, -ка, пос(ь)відник ; 
УдостовЬрять, удосторЬрить, ся — зас(ь)від- 

чувати, зас(ь)відчити, запевняти, ся, 
перевірятися, у(в)певняти, ся за¬ 
певнити, у(в)певнцти, ся, прис(ь)від- 
чити, ся, перес(ь)відчитися 

Удостоеніе — вшанування; сподбблення 
(чого) 

Удостоивать, удостоить, ся — шанувати, 
у(в)шанувати, сподобати, ся, за- 
слугувати на що, бути гідним чого 

Удосужиться — вйгадити, підібрати час 
Удочка — вудочка 
Удрать — 1) утекти, накивати п’ятами і д. 

Удирать; 2) ушкварити, у(в)чйстити, 
утяти. — Удрать штуку — вйкинути 
штуку 

Удружить — прислужйтися 
Удручать, удручить — гнітйти, пригнітати, 

угрущати, гнобити, пригнобити, 
приголомшити. — Удрученньїй І1Є- 
чалью — зажурений, засмученні. — 
Удрученное состояніе — пригнічення 

Удручеше — гніт, утиск, пригнбба, при¬ 
гноблення 

Удушать, удушить, ся — задушувати, за¬ 
душити, ся 

Удушливость — задушливість 
Удушливий — задушливий 
Удушье — стиски, задуха, дйхавйця, яду¬ 

хи.— Страдающіи удушьемь — ядуш¬ 
ний, ядушливий , 

УдЬленіе — уділення, виділення 
УдЬль — 1) уділ; 2) доля, талан і д. Судьба 
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УдЬльньїй 482 Указаніе 

Удільньїй — удільний; (фіз.) — питомий 
Удільний вісь — питома вага, питомий 

тягар 
Уділять, уділить — уділяти, взичати, уді¬ 

лити, взйчити 
Уединеніе — самота, самотина. — Вь уеди- 

неніи — на самоті, в самотині 
Уединенность — самотність 
Уединенньїй, но — сам(о)ітний, (тільки про 

чоловіка) — одлюдний 
Уединять, уединить, ся — усамітняти, -тнй- 

ти, віддаляти, відлучати* віддали¬ 
ти, відлучйти, ся; самотіти, жити 
в самотині, відлюдно, тікати від 
людей, цуратися людей 

Уемистьій — місткий і д. Вмістительньїй 
Уемь — 1) д. Убавка; 2) впин, угав 
Ужаленіе — ужаління 
Ужалить, ся — у(в)жалйти, ся 
Ужаривать, ужарить, ся — вжарювати, вжа¬ 

рити, у(в)пектй, ушкварити, ся 
Ужасать, ужаснуть, ся — жахати, страхати, 

у(в)жахнути, ся, жахнутися, острах- 
нутися 

Ужасающій — страховйтий, страшенний 
Ужасно — 1) страх, страшно; 2) дуже, над¬ 

то, страх, страшенно. — Я ужасно 
люблю зто — страх, як я це люблю 

Ужасний — страшенний, страшезний, стра- 
шелезний 

Ужась, ужасть — 1) жах, перестрах, страх, 
страхота, жахрта, страховина, стра¬ 
ховище, страхіття; 2) д. Ужасно 2. — 
Ужась больно — страх, як болйть, 
страшенно боляче 

Уже, ужь — уже, вже 
Уже — вужче 
Ужевникь, ужовка, ужовникь, рос. Ро1у§о- 

пиш Візіогіа 1— рачки, ракові 
шийки, левурда, дикуша 

Уженіе — удіння, ловлення рйби вудкою 
Ужевьій — ужевий, ужів 
Ужели — чи вже, чи вжеж, невже, хіба? 
Уживать — удйти 
Уживаться, ужиться — уживатися, ужйти- 

ся (у кого або з ким) 
Уживчивость — товарйськість, лагідність 
Уживчивьій — лагідний, товарйський 
Ужимать, ужать, ся — втаскувати, здавлю¬ 

вати, стйскувати,здавйти,стйснути, 
ся; пригнітатр, -тйти 

Ужиматься — маніритися, викривлятися, 
вихилятися і д. Гримасничать 

Ужимистьій — гримасний 
Ужимка, (частіше мн.) ужимки — кривляння, 

вихиляси, гримаса 
Ужинать, ужать — у(в)жинати, у(в)жати 
Ужинать, поужинать, отужинать — вечеря¬ 

ти, повечеряти 
Ужинііьій — вечерний 
Ужйнь — у(в)жйнок 
Ужинь — вечеря 
Ужище — ужака, д. Ужь , ( 
Ужб — потім, після, трохи опісля, пізніше, 

— Ужо я тебя! — ну, ну! будеш мені 
знати, от я тебе! 

Ужонокь — (в)ужик, (в)ужбк, (в)ужбчок 
Ужь, СоїиЬег паїгіх — уж, вуж, ужака, ву¬ 

жака. (самиця) — ужйха, ужйця 
Уза, Ргороііз — замазка 
Уза, (частіше мн.) узьі — зв’язка, зв’язок, 

кайдани, закови, пута, ланцюг 
Узаконеніе — 1) узаконення, управнення; 

2) закон, право 
Узаконять, узаконить — у(в)законяти, уза- 

конйти, управняти,-нйти 
Узда, уздечка — узда, уздечка, гнузда, 

гнуздечка, нузда, нуздечка, трен- 
зель, (з брязкальцями) — кантарка, 
кантарик, (частина, що надіваєть¬ 
ся на морду) — наличник, (без удил) 
— недоуздок, оброть, обротянка, об¬ 
ротька 

Уздечньїй — (в)уздечний, обротянкбвий 
Уздечка — (в)уздечка, обротянка 
Узелокь (анат.), Огап§1іоп — вузлик 
Узель, узелокь, узелочекь — 1) (в)узол, 

(в)узлик, вузел, гудз, гудзик, (пет¬ 
лі) — зашморг, (в стеблині) — ко¬ 
лінце. —Узлами вязать—ґрундзювати; 
2) клунок, клуночок, зв язень, тлу- 
мок, тлумочок; 3) узол (мор.) 

Узенькій — вузенький, узенький 
Узехонькій, узешенькій — вузесенький, ву¬ 

зісінький 
Узикь (росл.) — зав’язник, Тогшепііііа егесіа 
Узить, поу(обу, су)зить, ся — звужувати, 

звузити*повузити; вужчати, вузіти, 
повужчати , 

Узкій, ко — вузькйй, вузько, тіснйй, тісно 
Узковатьій, о — трохи вузькйй, повузький 
Узкоглядньїй — вузькоглядний, тіснозорий 
Узкогорльїй — вузькошиїй 
Узколистьій — вузьколйстий 
Узколобьій — низьколобий, вузькочолий 
Узкомьісліе — вузькодумство, тіснодум- 

ство 
Узконосьій — вузьконбсий 
Узкость — вузькість, вузина 
Узлистьій, узловатьій — вузлуватий, ґрун¬ 

дзювати й 
Узловатость — вузлуватість 
Узнавать, узнать, ся — 1) пізнавати, при¬ 

знавати, пізнати, роспізнати, при¬ 
знати, (кількох) — попізнавати; 2) до- 
знавати, ся, назнавати, довідува¬ 
тися, узнавати, дрзнати, ся, назна¬ 
ти, у(в)знати, довідатися, зазнати 

Узнаніе — пізнання , 
Узникь, ца — в’язень, невільник, ця; бра¬ 

нець, бранка 
Узорний, узорчатий — мережаний, мереж¬ 

чатий, (в квітках) — квітчастий, (в 
цятках то що) — цяткований, цяць¬ 
кований 

Узорь, (мн.) узорьі — мережка, розводи, 
(різні на взір чого небудь) — дзво¬ 
ники, журавель, клинці, косиці, ко¬ 
ліщата, очка, хрещеки і т. д. Про- 
шивной узорь — ляхівка, (в сорочці, 
де рукав) — примережка. — ДЬлать 
узорьі — мережити, вймережати, по¬ 
мережити, (на посуді) —хляндру- 
вати 

Узріть — у(в)здріти, побачити і д. Увидать 
Указаніе — у(в)каз, вказівка 



Указатель 483 Укрьівательство 

Указатель —указник, укажчик, покажчик 
Указательньїи — указуючий, вказуючий 
Указка — указка, вказка 
Указіїьш — вказбвий, вказнйй 
Указчикь, ца — дорадник, ця; указник 
Указь — у(в)каз, наказ 
Указьівапіе — у(в)казування 
Указмвать, указать— 1) у(в)казувати, по¬ 

казувати, у(в)казати, показати. — 
Указать путь — справити (куди). — 
У. двери — попросити на виступці; 
2) наказувати, загадувати, д. По¬ 
велівать і Предписьівать 

Укалмвать, уколоть, ся — у(в)колювати, 
у(в)колоти, у(в)шпигнути; вразити 

Укатить — од’їхати, майнути, чкурнути 
Укатьівать— 1) (д. укачать, ся) — накочува¬ 

ти, уторувати, накотити, вирівня¬ 
ти, убйти, уторувати, ся, (котком) 
— каткувати; 2) (укатить, ся) — ко- 
тйти, відкочувати, відкотйти, ся. — 
У катать лошадь — зморйти, зморду¬ 
вати 

Укатанньїй — накочений, накатистий 
Укачивать, укачать — колих(с)ати, заколи- 

х(с)ати, у(в)колих(с)ати 
Укашивать, укосить, ся — у(в)кошувати, 

у(в)косгіти, ся 
Уквашивать, уквасить, ся — квасити, уква- 

сити, ся, у(в)кисати, укйснути. 
Укипать,укипьть — вкипати, вкипіти 
Укипільїи — вкипілий 
Укисать, -снуть — вкисати, вкйснути 
Укладистий — пакі(о)внйй 
Укладка — 1) запаковування, укладування; 

2) кладь, кладіжка (в стіжку) 
Укладочньїя средства — засоби до паку¬ 

вання , 
Укладчикь, ца — кладільник, ця, укладаль¬ 

ник, ця, укладільник, ця 
У кладь — залізо гартоване; уклад 
Укладьіваніе — укладування, пакування 
Укладьівать, укласть, уложить, ся — укла- 

дувати, укладати, вмощувати, ся, 
пакувати, ся, лаштувати, ся, у(в)- 
класти, уложйти, ся, спакувати, ся, 
у(в)лаштувати, ся 

Уклеивать, уклеить — склеювати, склеїти, 
посклеювати 

Уклейка — склеювання 
Уклея, уклейка, риба Сіргіпиз аІЬигпиз — 

себель, себелик , 
Уклоненіе — ухиляння, ухйл, вщхил, збо¬ 

чення 
Уклонливьій, уклончивмй, во — ухйльний, 

но, вхитнйй, унйкливий, во, дву- 
значний, но, невиразний, но 

Уклончивость — ухйльність, унйкливість, 
невиразність, двозначність 

Уклонь — схил, похйл 
Уклоняться, уклониться — у(в)хилятися, 

уникати, збочувати, у(в)хилй- 
тися, у(в)хитнутися, збочйти, унйк- 
нути 

Уклюнуть — вклюнути, вдзьббнути 
Уключина, (частіше мн.) уключиньї — 

кочет, кочетй, гребки' 
Уковьіривать, уковьірять — вколупувати, 
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у(в)колупати, у(в)колупнути 
Укокать, укокошить -— уколошкати, уко- 

лошматити, умамошити, укландати 
Уколачивать, уколотить — вбивати, вбйти 
Уколь — укол, підкол, штих 
Укомплектовать — укомплектувати 
Укора, укоризна — докір, догана 
Укорачивать укоротить, ся — у(вкорочу¬ 

вати, прикорочувати, у(в)коротйти, 
прикоротйти, коротч(ш)ати, поко- 
ротч(ш)ати, (про кількох) — повкоро¬ 
чувати , 

Укорененіе — вкорінення 
Укоренять, -нить — вкоріняти, ^коренйти 
Укоризнеиньїй, но—докірливий, укірливий, во 
Укоритель, ница — докірник, ця 
Укорительнмй — д. Укоризнеиньїй 
Укорять, укорить — дорікати, докоряти, 

корйти, випікати очі, вимовляти, 
ганити, укорйти 

Укоснительньїй — д. Медлительньїй 
Укоснівать, укосніть — д. Замедлять 
У коснініе — д. Замедленіе. — Безь укоснї.иія 

— не гаючись, без загайки, беззво- 
лочно, 

Укось — укіс (р. укосу) 
Украдкою — крадькома, покрадьки, по- 

крадці, крадиємці, знйшка, потай 
Украсть — у(в)красти 
Украється — підкрастися, закрастися 
Украшать, украсить, ся — оздоблювати, хо- 

рошити, оздобити, приоздобити, 
припорядйти, ся, скрашати, скра¬ 
сити, прикрашати, прикрасйти, 
(квітками) — квітчати, уквітчати, 
заквітчати, (зеленими гільками, 
напр. на Тройцю) — умаювати, 
умаїти, поклепати, (мережками) — 
мережити, мережати, помережати, 
намережити, (бляшками) — бляхува- 
ти, (гвіздочками) — ц(ь)в’яхувати, 
вйц(ь)в’яхувати, (чим блискучим) — 
цяткувати, цяцькувати 

Украшеніе — 1) оздоба, окраса, украса, при¬ 
краса, приоздоблювання; 2) квіт¬ 
чання, мережання, ц(ь)в’яхування 

Украшенньїй — оздоблений, приоздоблений 
Укромность — затйшність 
Укромньїй, но — затишнйй, захистнйй, са- 

мбтний 
Укропньїй — кроповий 
Укроїть, ррс. АпеїЬиш ^гауеоіепя Б. — кріп, 

укріп (р. кропу, укропу) 
Укротитель, -ница — усмирйтель, -ка, 

ускромляч, -ка 
Укротительньїй — усмйрливий, ускромля- 

ючий, гамуючий 
Укрощать, укротить, ся — усмиряти, ускро- 

мляти, огбвтувати, гамувати, усми- 
рйти, ускромйти, у(в)гамувати, 
уговтати, приборкати 

Укрощеніе — усмирення, ускрбмлення, га¬ 
мування; притінення 

Укрьіваніе— 1) у(в)кривання, окривання; 
2) переховй, переховування 

Укрьіватель, -ница — покривальник, -ця; 
передержанець, переховник, -ниця 

Укрьівательство — перехбвн 
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Укрьівать, укрьіть, ся — 1) у(в)кривати, 
обкатувати, укрити, обкутати, уку¬ 
тати, ся; 2) крити, ся, таїти, ся, 
ховати, ся, у(в)таїти, ся, потаїтися, 
сховати, переховувати, переховати, 

• ся 
Укріпа — скріпа 
Укріпительньїй — рміцняючий , 
Укріпленіе — 1) зміцнення; 2) укріплення, 

шанці 
Укріплять, укріпить, ся — у(в)кріпляти, 

у(в)міцняти, зміцшіти, у(в)кріпйти, 
уміцнйти, зміцнйти, посильняти, ся, 
вгрундзювати 

Уксусникь — оцетник 
Уксусница — пляшечка на оцет 
Уксусньїй — оцтовий, оцетбвий 
Уксусное дерево, КЬи$ ІірЬупит Ь. —чумак 
Уксусь — оцет 
Укупоривать, укупорить — затикати, за¬ 

ткнути, коркувати, закорковувати, 
закоркувати; пакувати, запакувати 

Укупорка — затикання, коркування; паку¬ 
вання 

Укупорщикь, ца — пакувальник, ця 
Укусьівать, укусить — вкутувати, вкусю- 

вати, у(в)кусйти, (про бджіл, віс) — 
джигонути, уджиґнути 

Укутьіваніе — кутання, вкутування 
Укутьівать, укутать, ся — вкутувати, заку¬ 

тувати, угортати, угорнути, укута¬ 
ти ся, (надто) — затушкувати, ся 

Укушеніе — укус, укушення 
Улавливать, уловить—уловлювати, вловй- 

ти, зловйти, піймати 
Улаживать, уладить — лагодити, ладнати, 

уладжувати, уладнувати, уладна¬ 
ти, улагодити, уладити, повлажу- 
вати, повлагожувати 

Улаженіе — полагода, улагодження 
Уламьівать, уломать, уломить, ся — відло- 

мувати, (в)уломлювати, відломйти, 
у(в)ломйти, ся 

Улань —- улан 
Уланскій — уланів, уланський 
Уласкать — уласкати, уласкавити, вбла¬ 

гати 
Улаїцивать, уластить — у(в)ласкавлювати, 

улещати, у(в)ласкавити, улестйти 
Улегаться, улечься — укладатися, укласти¬ 

ся, улягтйся, покластися, (про кіль¬ 
кох) — повкладатися. — Улечься (про 
вітер, хвилю, бурю) — унйшкнути, 
угамуватися, утихомйритися, ущух¬ 
нути, уЛЯГТЙСЯ 

Улей — улій, вулій, улик, вулик, вулий, 
колодка, пень, (великий) — стоян, 
(маленький) — бучбк, (в деревині) — 
борть, (для роїв) — роиовик, ройбв- 
ня, (лежачий) — лежень, (у вулику 
дірочка, кудоїр вилітають і влітають 
бджоли) — вічко, (палички впо¬ 
перек вулика) — снози, (боки вули¬ 
ка) — поли. — Приготовить ульи для 
роевь — поснозити вулики 

Улейньїй — вулійовий, уліиовий, вулико¬ 
вий, з вулія 

Улепетьівать, улепетнуть — тікати, у(в)ті- 

ктй, дременути, дмухнути, майну¬ 
ти, шмигнути, дати драла, тягу, маху, 
дмухача, п’ятами накивати, литками 
кресати 

Улетять, улетіть —- рідлітати, вилітати, 
відлетіти, полетіти, полйнути 

Улетучиваніе (хим.) — вйпар, випаровуван¬ 
ня 

Улетучиваться, улетучиться — випарювати¬ 
ся, вивітрюватися, вйпаритися, вй- 
вітритися; випаровувати 

Улеть — відлітання, вйліт 
Уливать, улить — 1) обливати, облйти; 

2) (від)одливати, (від)одлйти 
Улизьівать, улизнуть — і) лизати, влизну- 

ти; 2) шмигнути і д. Улепетнуть 
Улика — доказ, викриваючий доказ, слід, 

полйка, прилика, доказ обвинува¬ 
чення 

Улитка, Неііх. — Древесная, садовая — сли¬ 
мак, лаврик, равлик. — Водяная — 
п’явушник. —Завитая — куклянка. — 
ЛІстница улиткой — покручені схо¬ 
ди 

Улитковьій — слимаковий, лавриковий. — 
У.раковина — ракушка, черепашка 

Улиткоооразньїй — слимакуватий, лаврику- 
ватий 

Улиточка — слимачок 
Улиточньїй — слимаковий 
Улить — д. Уливать 
Улица, уличка — улиця, вулиця, уличка, 

улонька, вулонька, уличенька 
Уличать, уличить—д. Обличать.—Уличить 

кого вь причастности кь зтому ділу — 
вркрити причетність кого до цього 
діла; довести, кому причетність йо¬ 
го до цього діла 

Уличеніе — викривання (чого) 
Уличитель, ница — д. Обличитель; докаж¬ 

чик, докажчиця 
Уличительньїй — доказуючий 
Уличньїй — ули(ч)шнии, вулишний. — У. 

мальчикь — уличник, вулишник 
Уловка — 1) зручність, спрйтність; 2) вй- 

крут, підхід 
Уловчивость — зручність, спрйтність 
Уловчивьій — 1) зручний, спрйтний; 2) д. 

У вертливий 
Уловь — улов, влов, полов, влови 
Уложеніе — 1) укладання, укладування, 

пакування, упакування; 2) уклад, 
уложення, статут, устав, устава 

Улочка — вуличка; суткй (дуже тісна) 
Улусь — кочовйще, улус 
Улучать, улучить — знаходити, знайтй, за¬ 

стати, запопасти, налучати, налу- 
чйти, улучати, улучйти. — У. время 
— вйгадати час, вйгодити годйну, 
влучити годйну, дібрати час 

Улученіе — знахід, улучення , 
Улучшать, улучшить, ся — поліпшувати, 

прліпшати, поліпшити, ся, кращати, 
лишати, луччати,, покращати, по- 
ліпшати, посмачніти 

Улучшеніе — поліпшення 
Ульїбаться, ульїбнуться — ус(ь)міхатися, 

ус(ь)міхнутися 
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Ульїбка, улрібочка — ус(ь)міх, ос(ь)міх, 
ус(ь)мішка, ус(ь)мшечка 

Ульїбчивьій — ус(ь)мішліцвий 
Уліплять, уліпцть — обліплювати, обліпй- 

ти, пообліплювати 
Улісокь — д. Перелісокь 
Улюлюкивать — д. Убаюкивать 
Умазьівать, умазать, ся — 1) замазувати, 

замазати; 2) уласкавлювати, уле¬ 
щати, у(в)ласкавити, улестити 

Умаивать, умаять, ся — томити, втомлюва¬ 
ти, у(в)томляти, утомити, ся; зне- 
мігтися, знудитися, у(в)хекатися 

Умаленіе — помалення, умалення, помен- 
шення, зменшення 

Умаливать, умолить—- вмолювати, благати, 
вмолити, у(в)благати 

Умалительньїй, но — поменьшаючцй, чи 
Умалишенньїй — безрозумний, божевільний 
Умалчиваніе — замовчування 
Умалчивать, умолчать — у(в)мбвчувати, 

умовчати, перемовчати, не сказати 
Умальївать, умолоть — молоти, змолоти, 

намолоти 
Умалять, умалить, ся — малити, ся, у(в)ма- 

ляти, емалювати, у(в)малити, ся, 
змалити, ся,, надменшити, ся, мен- 
шйтися, маліти 

Уманивать, уманить — зманювати, знижу¬ 
вати, з'манйти, знадити 

Умань, рос Іпиіа Неіепіиш Ь. — дивосйл, 
оман 

Умарать, ся — вкаляти, ся 
Умасливаніе — умаслювання, влещування 
Умасливать, умаслить— 1) умаслювати, ма- 

стйти, умаслити, помастйти; 2) у(в)- 
лещати, у(в)лещувати, у(в)лестйти, 
уласкавити 

Уматьівать, умотать — у(в)мбтувати, вмота¬ 
ти 

Умачивать, умочить, ся — у(в)мб(чувати, 
вмочйти, ся, (під себе) -— упісятися, 
убуритися 

Умащать — мастйти, намащувати, вйма- 
стити, намастйти 

Умащивать, умостить, ся — мостйти, ся, 
вмощувати, ся, у(в)мостйі;и, ся 

Умедленіе — запізнювання, запізнення 
Умедливать, умедлять, умедлить, ся — 1) д. 

Задерживать; 2) д. Мішкам.; 3) д. 
Опаздьівать 

Уменьшать, уменьшить, ся — зменшувати, 
ся, вменшати, вменшувати, ся, вба¬ 
вляти, збавляти, зменшити, помен¬ 
шити, ся, збавити, надменшити. — 
Дни уменьшились — дні поменшали, 
покоротчали 

Уменьшеніс — зменшення 
Уменьшительньїй — зменшуючий, помен¬ 

шуючий. — Умєньшительное (грам.) 
— здрібніле , 

Умертвитель, ница — душогуб, ка; забієць, 
забійчиня 

Умершій — померший, вмерлий, умерлий, 
мерлий ( 

Умернівленіе — умертвіння; душогубство, 
забиття 

Умерщвлять, умертвить, ся— 1) мертвйти. 

у(в)бивати, умертвляти, умертвити, 
убити, стратити, смерть заподіяти, 
замордувати, згубйти; 2) (страсти) 
— у(в)гамбвувати, зупиняти, у^га- 
мувати, зупинйти, приборкати. — У. 
плоть — мертвйти тіло 

Уметать, уместь — вимітати, замітати, вй- 
мести, заместй 

Уметьівать, уметать — 1) посипати, виси¬ 
пати, усипати, обкидати, посйпати 
і т. д.; 2) скидати, поскидати 

Умиленіе — 1) жаль, скруха і д. Сокруше- 
ніе; 2) умиленність, розчулення 

Умилительность — умиленність 
Умилительньїй, но — умиленний, но, розчу¬ 

люючий 
Умилосердить, ся — умилосердити, ся, зми- 

лосердитися, змилуватися (над 
ким), зглянутися (на кого) 

Умилостивленіе — благання, власкавлен¬ 
ий 

Умилостивлять, умилостивить, ся—благати, 
у(в)ласкавлювати, ублагати, уми¬ 
лостивляти, умилостйвити, умило¬ 
сердити, ся, у(в)ласкавитися, змй- 
луватися (над ким), зглянутися (на 
кого) , 

Умильность — ласкавість, ніжність 
Умильньїй, но — ласкавий, во, ніжний, но, 

прихйльний, но 
Умилять, умилить, ся — зворушувати, зво¬ 

рушити, зрушити, ся, розчулюва¬ 
ти, ся, розчулити, ся, уласкавіти 

Уминать, умять — у(в)минати, лигати, упй- 
сувати, тріскати, ум’йти, уперезати, 
уписати, стріскати 

Умираніе — у(в)мирання, конання, мерлй- 
ни 

Умирать, умереть— у(в)мирати, мерти, по¬ 
мирати, конати, кінчатися, на Бо¬ 
жій дорозі стояти, у(в)мерти, по¬ 
мерти, сконати, поконати, переста¬ 
витися, опочйти, на той с(ь)віт пітй, 
Богові душу віддати, (зневажливо 
або ^айливо кажучи) — дуба дати, 
одубіти, гйґнути, здохнути, окочу- 
ритися, (про кількох) — повмирати. 
— У. оть холерьі — умерти на холеру 

Умиротворять, умиротворить—тихомйрити, 
мирйти, утихомйрити, умирйти, уми¬ 
ротворяти, умиротворйти 

Умишко — умець (р. умцю), умочок, малйй 
розум 

Умненькій — розумненький 
Умиикь, ца — розумник, ця, умник, ця, ро¬ 

зумний, на 
Умничать — мудрувати 
Умничанье — мудрування 
Умно — розумно, з розумом 
Умножать, умножить, ся — множити, ся, по¬ 

множувати, примножати, помножи¬ 
ти, примножити, ся, понамножува- 
ти, ся 

Умноженіе — множення, помноження 
Умножитель, -ница — помнбжник, -ниця 
Умножительньїй — помножуючий, росплщ- 

ний 
Умньїй — розумний 
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Умніть — розумніти, розумнішати, поро¬ 
зумнішати 

Умовеніе — у(в)мивання 
Умозаклірченіе — умовивід, вйсновок, си¬ 

логізм 
Умозрительность — умоглядність, теоре¬ 

тичність 
Умозрительньїй, но — умоглядний, теоре¬ 

тичний, но 
Умозрініе — умогляд, теорія 
Умоизступленіе —, шаленство, несамови¬ 

тість, остовпіння 
Умокать, умокнуть — намакати, намокнути, 

умокнути, намокти 
Умокь — розумок 
Умолачивать, умолотить, ся — у (втолочу¬ 

вати, у[в)молотйти, ся 
Умоленіе — благання, ублагання 
Умолкать, умолкнуть — у(в)мовкати, у(в)- 

мбвкнути, замовкнути, занйшкну- 
ти, (про кількох) — помовкти, поза¬ 
мовкати 

Умолкльїй — замовклий, затйхлий 
Умолкь — умбвка. — Безь умолку — без 

умбвки, без устанку, не вгаваючи 
Умолотний — намолотний, вмолотний 
Умолоть — намолот, у(в)молбт, вймолот, 

видаток 
У моль — млйво, помел; втрата при млйві 
Умолять, умолить — благати, у(в)благати, 

вймолити. — У. о помощи — благати 
на поміч 

Умопомраченіе — паморока, затемнення 
на розум 

Умова, уморушка — роспук, с(ь)міховище, 
с(ь)міх, кумедія. — Умора да и только! 
— кумедія та й годі! , 

Уморительньїй, но—дуже с(ь)мішнйй, с(ь)мі- 
шно, с(ь)міховйнний, регітний, ку¬ 
медний, но 

Уморить — заморйти, згубйти, вйморити, 
вйгубити, вйвести ” 

Уморь — умора, смерть 
Умочка — намочення 
Умствениьій — розумовий 
Умствованіе — розумування, мудрування 
Умствовать — розумувати, мізкувати, му¬ 

друвати 
Умудрять, умудрить, ся —- умудрбвувати, 

умудрувати, умудрйти,ся 
Умчать — помчати, пірвати, занестй, по¬ 

перти 
Умь — ум, розум, дотеп, глузд, 7"ям, тяма. — 

Безь ума оть нея — дуріє за нею. — 
Бьіть не вь своемь умь — не сповна 
розуму бути. — Вь умі ли тьі? — чи 
при розумі ти? — Взяться за умь — 
за розум взятись, схаменутися, отя¬ 
митися. — Заднимь умомь кріпокь — 
мудрий по шкоді. — Изь ума вонь 
— зовсім забув, і на думці не клав. — 
Лишиться ума — з розуму спасти. — 
Сводить, свести сь ума — зводити, 
звестй з розуму, з ума. — Себ^ на 
умі — хгітрий, непевний, собі на 
умі. — Сколько головь, столько умовь 
— що голова, то й розум. — Сходить, 
сойти сь ума — з розуму зступати. 

зступйти, з розуму ізійтй, спасти, 
з глузду зсунутись; обезглуздіти, 
одуріти, ошаліти. — Сь ума не идеть 
— з думки не виходить. — Ума не при- 
ложу — не зберу думки, розуму не 
приберу. —Умь нанрягать—напружу¬ 
вати д^мку. — Умомь дойти — розуму 
добрати. — Ума набираться — розуму 
набиратися, розумнішати. — У нето 
не то на умі — не те у його на думці. 
— Что її а умь взбредеть — що в 
голову влізе 

Умивальня — умивальня 
Умьівальникь — у(в)мивальник 
Умивальний — вмивальний, умивальний 
Умьіваніе, -ньице — у(в)мивання, умиван- 

нячко 
Умивать, умить, ся — у(в)мивати, у(в)мй- 

ти, с'я 
Умисел — намір, замір, навага. — Безь 

умислу — без наміру, не умйсне. — 
Сь умислу, сь умьісломь — умйсне, 
навмйсне 

Умьішленіе — замір, навага, змова 
Умьішленникь — піджйга, направник, змов¬ 

ник 
Умьішлениьій, но — умйсний, навмйсний, 

умйсне, вмйсне, навмйсне, нароком, 
назнарошне 

Умишлять, умислить — наважуватись, -жи¬ 
тись, важити на що, умишляти, на¬ 
кладати, умйслити. — У. на жизнь 
чью — наважитись на жи,ття чиє 

У мініе, умінье — уміння, у(в)мілість, хист 
Умілость — уміліств, вмілість 
Умілий, ло — у(в)нілий, ло 
Уміренность — помірність, уміркованість, 

поміркованість 
Уміренньїи, но—помірний, уміркований, по¬ 

міркований, помірно, в міру, до міри 
Умірь — обмір 
Умірять, умірить — здержувати, у(в)дер- 

жувати, спиняти, зупиняти, припи¬ 
няти, гамувати, здержати, у(в)дер- 
жати, спинйти, угамувати 

Умістительньїй — місткйи 
Умістность — доречність 
Умістний, но — доречний, доладній, до 

ладу, до речі , , 
Уміть, суміть — у(в)міти, з’уміти 
Уміющіи — уміючий, умілий , 
Умішивать, умішать, умісить — умішува¬ 

ти, замішувати, умісйти, замісйти 
Уміщать, умістить — уміщати, умістйти, 

зміщати, змістйти 
Умягчать, умягчить, ся — змнякшувати, 

-кшйти, зм’ягчувати, -гчйти; лаго¬ 
дити, мнякшати 

Умягченіе — змнякшення, зм’ягчення 
Унавоживаніе — угноювання 
Унавоживать, унавозить, ся—у(в)гноювати, 

вигноювати, гноїти, угноїти, вйгно- 
їти, вгноїти. — Унавоженньїй — угно¬ 
єний, вйгноєний . 

Унаслідовать — унаслідувати, дістати в 
спадщину, одібрати в спадок, оді- 
дйчити 

Ундина — водянйця 
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Унесеніе — унесення, занесення 
Универсальньїй — універсальний, загаль¬ 

ний 
Унижать, унизить, ся — 1) понижати і д. 

Понижать; 2) принижувати, прини- 
жати, принизити, понижати, зни¬ 
жати, ся, знижувати, ся, гнутися 
перед кйм, зневажати, понизити, ся, 
зневажити, опослідити 

Униженіе — принйження, знйження, зне¬ 
вага 

Униженность — приниженість, зневаже- 
ність 

Униженньїй, но — принйжений, знйжений, 
но, зневажений 

Унизительность — зневажливість, нйцість, 
підлість 

Унизительньїй, но — принйжуючий, нйций, 
зневажливий, во 

Унизьівать, унизать — винйзувати, вйни- 
зати 

Унимальщикь, -ца — гамовник, -ниця 
У пиманіе — гамування, тихомйрення, таму¬ 

вання 
Унимательньїй — гамуючий, тихомйрний 
Унимать, унять, ся — у(в)гомоняти, га¬ 

мувати, утихомйрювати, зупиняти, 
зупинйти, припинити, тамувати, 
втамувати 

Уничиждть, уничижить — зневажати, упо¬ 
сліджувати, зневажити, упослідитц 

Уничижепіе — зневага, ганйба, упослі- 
дження 

Уничижительньїй — принижаючий, понижа- 
ючий, зневажний, зневажливий, 
ганебний 

Уничиженньїй — принйжений, понйжений, 
зневажений 

Уничтожать, уничтожить, ся — 1) нищити, 
плюндрувати, переводити, нівечи¬ 
ти, винищувати, обертати, повер¬ 
тати в нівець, знйщити, вйнищити, 
понйщити, зруйнувати, сплюндру¬ 
вати, обернути, повернути в ні¬ 
вець; 2) касувати, зносити, скасу¬ 
вати, знестй 

Уничтожитель, -ница— нищйтель, -телька 
Уничтожительньїй — нищучий 
Уничтоженіе — нйщення, знйщення, плюн¬ 

дрування, скасування, знесення 
Унія — унія 
Уніятскій — уніатський, унйцький 
Уніять, ка — уніят, ка, унйта 
Уноравливать, уноровлять, у норовить, ся — 

догоджати, -дйти; вгонобляти, -бйти 
Уносить, унесть — односити, однестй, 

заносити, занестй; понестй 
Уносливьій — баскйй, гарячий, палкйй 

(кінь) 
УіІОСНЬІЙ — унесений. — Уносньїя вещи — 

крадені речі 
Уносчивьій — д. Уносливьій ( 
Унось— 1) унесення, пірвання; 2) крадіж, 

крадіжка ( 
Унцевои — унційний 
Унція, унць — унція 
Уньївахь, уньїть — тратити, стратити на¬ 

дію, нйдіти, знйдіти, сумувати, 

журйтися, в тугу вдаватися, засу¬ 
мувати, зажурйтися, затужйти, в 
тугу вдатися 

Уньївньїи — жалісний, жалібний 
Уньїлость — смуток, сум , 
У ньільїй, ло — смутнйи, сумнйй, безнадій¬ 

ний, знйділий 
Уньїніе — сум, сумота, туга, сумування. — 

Впасть вь у. — стратити надію 
Уньїривать, уньїрнуть— 1) пуринати, упір¬ 

нути; 2) д. Уклоняться 
Унятіе — впин, тамування 
Упадать, упасть — 1) падати, у(в)пасти, 

(з шумом або стуком) — бухнути, 
бебехнути, ся, гепнути, гегепнути, 
шелепнути, телепнутися, брязнути; 
2) упадати, підупадати, занепадати, 
упасти, підупасти, занепасти 

Упадокь — занепад, упад, упадок, підупад. 
— Вь упадкі, находящійся—підупалий 

Упаивать, упоить, ся — поїти, напувати, 
упоїти, напоїти, упйтися, перепоїти 

Упаковка — пакування, упаковування 
Упаковьівать, упаковать, ся — пакувати, 

упаковувати, ся 
Упалзьівать, уползти — утікати, утрктй, 

вповзати, вповзтй, влазити, влізти 
Упалой — вакуючий, гулящий, ваканцьо- 

вий, порожній 
Упамятовьівать, упамятовать — пам’ятати, 

запам’ятати, упам’ятати 
Упаривать, упарить — парити, упарити, 

спарити, угріти 
Упасать, упасти — ховати, заховати. — Боже 

упаси — боронь Боже 
Упахивать, упахать, ся — орати, з’орати, 

наорати, уорати, ся 
Упекать, упечь, ся— 1) випікати, вйпекти, 

упектй, ся, (про кількох) — повпікати, 
ся; 2) збуватися, збутися, спекати¬ 
ся, здйхатися. —Упечь вьтюрьму — 
запроторити, запакувати в тюрму, 
до тюрмй 

У пеленьївать, у пеленать — сповивати, упо¬ 
вивати, сповйти, уповйти 

У переживать, упередить — випережати, по- 
пережати, вйпередити, попередйти 

Упечатьівать, упечатагь — 1) запечатувати, 
обпечатувати, запе(обпе)чатати; 
2) видруковувати, вйдрукувати 

Упещрять — д. Испещрять 
Упивать, упить — надпивати, надпйти 
Упиваться, упиться — упиватися, впиватися, 

у(в)пйтися, напйтися 
Упивать, у пилить — надпйлювати, спй- 

лювати, надпиляти 
Упирать, упереть, ся— 1) упирати, уперти, 

ся, обперти, ся, підперти, ся; 2) упи¬ 
натися, опинатися, упиратися, змага¬ 
тися, упнутися, упертися, опір стати, 
затятися. — Упїіраясь — опором 

Уписистьій — д. Убористьій (про писання) 
Уписьівать, уписать, ся — 1) у(в)пйсувати, 

у(в)писати, ся; 2) д. Уминать 
Упятьівать, упитать, ся — відгодовувати, 

угодовувати, ситгіти, насичати, 
відгодувати, угодувати, ся. — У пи¬ 
таними — відгодований, вгодований 
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Упихивать, упихнуть—у(в)пихати, упхнути, 
повпихати 

Упичкать — обгодувати, загодувати 
Уплакать — виплакати 
Уплата — заплата, виплат, виплата, (остан¬ 

ня) — поквитування 
Уплатний — виплатний 
Уплачивать, уплатить— 1) латати, залата¬ 

ти, полатати; 2) виплачувати, ви¬ 
платити , 

Уплетать, уплесть, ся — 1) уплітати, уплести, 
ся; 2) д. Улеретьівать; 3) д. Уминать 

Уплотненіе — ущільнення, згущення 
Уплотниться — ущільнятися, згущуватися 
Упливать, упльїть — відпливати, відплистй, 

відпливти, відплинути 
Упованіе — надія, уповання 
Уповател^но — іуіожна сподіватися, єсть 

надія; з надією , 
Уповать — уповати, надіятися, сподіватися, 

покладати, мати нарію 
Уподобительньїй — уподібнюючи^ 
Уподобленіе — уподбблення, уподібнення 
Уподоблять, уподобить, ся — уподобляти, 

уподібнювати, уподобиуи, ся. — У. 
дітямь — малитися, маліти. — У. ба¬ 
бі — обабитися 

Упоеніе — 1) упій (р. упою), упоювання; 
2) захват, піднесення; заласся 

Упоенньїй — сп’янілий, упоєний 
Упоительньїй — 1) п’янкий; 2) упивнйй, за¬ 

ласний , , 
Упокоеніе, упокой — 1) упокій, спокій; 

2) упокоїння 
Упокоевать, упокоить, ся — упокоювати, 

упокоїти, ся, спочити, опочити 
Упокоительньїй—успокбюючий, заспокою¬ 

ючий 
Уполномочіе — уповноваження, уповаж- 

нення 
Уполномоченньїй—повномбчний, повномбч- 

ник; уповноважений, уповажнений 
Уполномочить — уповномбчити, уповнова¬ 

жити, уповажнити 
У половлять, уполовить—надполовинювати, 

надполовйнити 
Уполовникь — ополоник 
Уполь — шумовина (на страві) 
Упоминаніе — споминка, згадка, упбминка, 

помовка, споминання 
У поминать, уномянуть — згадувати, згада¬ 

ти, нагадати 
Упомнить — запам’ятати 
Упомянутьій — згаданий 
Упорка — підпора, підпірка 
Упорливьій — д. Упорний 
Упорность — упертість, завзяття, запек¬ 

лість 
Упорний, но— 1) у(в)пертий, норовистий, 

огурнйй, завзятий, запеклий, упер¬ 
то, завзято; 2) супротивний, про¬ 
тивний 

Упорство — у(в)пертість, огурність, за¬ 
взяття, запеклість 

Упорствовать — упиратися, завзятися (на 
що), огурятися 

Упорхать, упорхнуть — спурхати,-хнути 
Упорь — 1) упір; 2) підпора, супор 

Упорядочить — у(в)порядкувати, у(в)поря- 
дйти, улаштувати 

Употребительность — уживаність 
Употребительньїй — уживаний, ужйвний, 

ужйтний, ужйточний 
Употребленіе — у(в)живання, у(в)жйток, 

ужиття, споживання; пожйток, по¬ 
житкування. — Бившій вь употребле- 
ніи — у(в)жйваний, зажйвании 

Употреблять, употребить, ся — у(в)живати, 
ся, поживати, споживати, поживля- 
ти, заживати, ся, у(в)жйти, ся, по- 
жйти, спожйти. — Употребляемьій — 
д. Употребительньїй 

Употчевать, ся — вчастувати, начастувати, 
ся , 

Употіть — у(в)потіти, спітніти, упріти 
Управа — управа 
Управитель, ница — управитель, ка. адмі¬ 

ністратор, адміністраторка, (дому) 
— клюшник, ця 

Управительскій — управителів 
Управительша — управйтелька 
Управленіе — 1) керування, орудування; 

2) управа 
Управлять, управить, ся — 1) правити, упра¬ 

вляти, заправляти, орудувати, ке¬ 
рувати, кермувати, порядкувати, 
(судном) — стернйти, (танцями) — 
вестй танець; 2) управлятися, 
справлятися, поратися, управити¬ 
ся, справитися, у(в)поратися, обро- 
бйтися 

Управляющій — керуючий, управляючий, 
управник 

Упражненіе — вправа, працювання 
Упражнять, ся — вправляти, ся (в що), пра¬ 

цювати (над чим). — У. вь чтеніи — 
вправлятися в читанні 

Упраздненіе — скасування, знесення 
Упразднять, управдить — касувати, скасу¬ 

вати 
Упрашиваніе — впрошування, припрошу¬ 

вання 
У прашивать, упросить, ся — упроху(шу)вати, 

у(в)просити, ся, упрохати, ся, під- 
прохати, припрошувати, припросйти 

Упредительньїй, но — ввічлйвий, во; завбач¬ 
ливий, во ' 

Упредительность — ввічлйвість, завбач¬ 
ливість 

Упреждать, упредить — д. Предварять 
Упрежденіе — попередження 
Упреканіе — докори 
У прекать, у прекнуть — дорікати, докоряти 

(кому), корйти (кого), нарікати (на 
кого), випікати, вимовляти, заки¬ 
дати (ко\}у) 

Упрекь — докір (р. докору), догана, вй- 
мовка, закиД 

Упречньїй — докірливий 
Упроченіе — уставлення, забезпека 
Упрочивать, упрочить — забезпечити, забез¬ 

печити 
Упрощеніе — упрбщення 
У прошивать, упросгить, ся—робйти, зробити 

простішим, упрошувати, упростйти 
Упругій — пружнуй, пружинистим, напру- 
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гий 
Упругость — пружність, напру гість, напруга 
Упруживать, упрудить — гатити, тамувати, 

загатити, утамувати 
Упрьігаться — наскакатися, настрибатися, 

підтоптатися, пристати 
Упрьптівать, унрьігнуть — відскакувати, від¬ 

скакати, відстрибувати -бнути 
Упрьіскивать, уприскать— бризкати, по¬ 

бризкати, прискати, попрйскати, 
порскати ( 

Упрівать, упріть — упрівати, упріти, (про 
кількох) — повпрівари 

Упрільїй — упрілий, спітнілий 
Упрягать, упрячь — у(в)прягати, у(в)пряг- 

тй, повпрягати , 
Упряжка — 1) запрягання, запряг; 2) перегін 

(між станціями на одних конях) 
Упряжной — упряжнйй, запряговий 
Упряжь — упряж, упраж, запряг 
Упрямець — упертий, у(в)боїще 
Упрямиться, упрямствовать, заупрямиться 

— упиратися, спиратися, опиратися, 
спинатися, опинатися, огурятися, 
упертися, затятися, затнутися 

Упрямица — уперта 
Упрямство — у(в)пертість, огурність, огур- 

ство 
Упрямьій — у(в)пертий, огурнйй 
Упрятивать, упрятать — ховати, сховати, 

заховати 
Упускать, упустить — у(в)пускати, випу¬ 

скати, у(в)пустйти, вйпустити; про¬ 
пускати, пропустйти. — У. изь виду — 
спускати з ока 

Упутьівать, упутать, ся — заплутувати, 
заплутати, ся 

Упущеніе — упуск, пропуск; опущення, за¬ 
недбання' , 

Упінивать — запінювати 
Упятерять — вп’ятеряти 
Упьірь — 1) д. Упрямець; 2) упгір, упйрь, 

упиряка 
Ура-—ура! І 
Уравненіе— рівняння, зрівняння, рівність 
Уравнива,ть — 1) (уровнять) — рівняти, 

вирівнювати, вйрівняти, зрівняти; 
2) (уравнять) — рівняти, зрівняти, 
при-рівняти, порівняти 

Уравнитель — регулятор, зрівняч 
У равнительньїй — зрівнюючий, зріві цільний 
Уравновішеніе — урівноваження 
У равновішем ііьій — урівноважений, рівно¬ 

вагий, рівноважний 
Уравновішивать, уравновісить — урівнова- 

жувати, урівноважити, зрівнова¬ 
жити 

Урагань — ураган, гуррикан, борвій, бор- 
ва 

Уразумівдть, у разу міть — урозумляти, зро¬ 
зуміти, врозуміти, збагнути,(не 
скоро) — уторопати, учбвпати, вшо- 
лбпати, розшолопати 

Урванець — д. Сорванець 
Урегулировать — управильнйти, урегулю¬ 

вати 
Уревнить — урезонити 
Урильникь — оринал, нічнйй горщик 

Урина — сеч, щйни, сиклйни і д. Моча 
Уринньїй — сечнйй,сиклйновий 
Уровень — 1) грунтвага, середвага і д. 

Ватерпась; шмйга; 2) рівень. — Вь 
уровень, на одн9мь уровні — в рівні, 
в рівень, на одній мір!. — Вь уровень 
сь краями — вщерть, ущерть, устрйх 

Уродина — потвора, потвір, мацапура 
Уродливий -— виродливий,потворний,по- 

чварний, бридкйй 
Уродливость — потворність, дикарацність 
Уродовать, изуродоватц— калічити, нівечи¬ 

ти, скалічити, знівечити ( 
Уродь — вйродок, урод, потвора, потвір, 

почвара, мацапура 
Урожай — урожай, врожай 
У рожайность — врожайність, урожайність 
Урожайний — у(в)рожайний, зародливий 
Урожать, уродить, ся — родйти, у(в)родй- 

ти, ся. — Уродился вь отца — вдався 
в батька 

Урожденньїй—уроджений, родом, рожений, 
роджений 

Уроженець, уроженка — рожденець, урож- 
денець, рожденка, родом 

Урокь — урок, лекція; робота, наука 
Уронить — упустйти, знйзити, понйзити 
Уронь — шкода, страта і д. Убьіль 
Урослий — дорослий 
Уростать, урости — виростати, вйрости 
Урочить (изурочить) — урочити, наврочи¬ 

ти і д. Сглазить 
Урочище — урочище 
Урочливьій — урічлйвий 
Урочний — призначений, визначений 
Урубать, урубить — одрубувати, одрубати, 

одтяти 
Урчаніе — бурчання, буркотня, гуркіт, гур¬ 

котня 
Урчать — бурчати, гурчати 
Уривать, урвать — уривати, урвати, увір¬ 

вати 
Уривка, у виразі: уривками — уривцем, 

прихапцем, прйхватком 
Урьівокь — уривок 
Урьівочньїй — уривковий 
Урізка — утинок 
Урізмвать, урізать — 1) одрі^увати, над- 

краювати, одрізати, урізати, вкра¬ 
яти; 2) утнути, ушкварити 

Урядникь — упорядник; під’офіцер 
Уряжать, урядить — 1) уряжати, порядку¬ 

вати, урядити, роспорядкувати; 
2) виражати, вирядити 

Усадебньїй — садибний, селйтебний 
Усадка — сажання 
Усадьба — селйтьба, садйба, оселя, обій¬ 

стя 
Усаживать, усадить, ся — 1) садовйти, са- 

дйти, посадовйти, порозсажувати, 
розсажуватися, мосритися, усадо- 
вйтися, посідати, усістися; 2) заса- 
ж^вати, засадйти, усадйти, поза- 
сажуватп 

Усаливать, усалить — насалювати, наса¬ 
лити 

Усастьій, усатьій — усатий, вусатий 
Усачь— 1) усач, вусач, прудйвус; 2) (ком.) 
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СегашЬгіх — скрипун, козак 
Усваивать, усвоять, усвоить, ся — засвою¬ 

вати, засвоїти, переймати, переня- 
ти. — У. нравь — взяти натуру 

Усвоеніе — засвбїння 
Усердіе — усердя, горлйвість, щирість, 

пильність, запопадливість, запопад- 
ність 

Усердньїй, но — горлйвий, щирий, запо¬ 
падливий, запопадний, чепкйй гор- 
лйво, щйро, пйльно 

Усердствовать, ноусердс і вовать — щирува¬ 
ти, пильнувати (кого, чого), при¬ 
пильнувати, горлйво заходитись 

Усидчивость — усйдливість, витрівалість, 
твердість, посидючість 

Усидчивьій — усйдливий, витрівалий, по¬ 
сидючий 

Усидіть, ся — у(в)сйдіти 
Усикь — ^сик, вусик, усбк, вусок 
Усиленіе — підсйлення, зміцнення 
Усиливать, усилить, ся — підсйлювати, 

додавати сйли, зміцняти, підсйли- 
ти, всрлити, всилятися, дужчати, 
сильніріати, міцніти, міцнішати, 
всильніти, д. Силиться 

Усиліе — зусйлля, силкування, заходи, 
потуга 

Усилокь — дужак і д. Силачь 
Усильно — притьмом, усйльно 
Усильний — усйльний’ 
Ускакивать, ускакать — скакати, поскака¬ 

ти 
Ускальзьівать, ускользнуть— вислизати, вй- 

слизнути, вйпорснути, вйхопитися 
Ускореніе — прискорення 
Ускоренньїй — прискорений 
Ускорять, ускорить, ся — прискоряти, при¬ 

скорити, ся 
Ускочить — відскочити,вйскочити 
Услала — д. Услаждсніе 
Усладительность — солодкість 
Усладительньїй — солодкий 
Услаждать. усладить, ся — у(в)солбджува- 

ти, у(в)солодйти, ся, осолодйти 
Услажденіе — усолбда, осолбда, втіха 
Услащивать — д. Подслащивать 
Условіе — умова, вмбва, угода, уговбр 
Условленньїй — умовлений 
Условлива гься, условиться—у(в)мовлятися, 

змовлятися, годйтися, умовитися, 
змовитися, згодйтися, угодитися, 
погодйтися 

Условность — умовність 
Условньїй, но — умовний; умовно, з умовою 
Усложненіе — ускладнення 
Усложнять, усложнить — ускладняти, ус¬ 

кладнити 
Услуга — 1) послуга, услуга, услуженька. 

— Услугу оказать — у послузі стати; 
2) д. Прислуга 

Услуженіе — послуга, служба, наймй. — 
Поступить вь услуженіе — пітй в 
наймй, нанятись в наймй 

Услуживать, услужить — слугувати, у(в)слу- 
гбвувати, у(в)служйти, прислужи¬ 
тися 

Услужливость — услужливість, услужність. 

прислужність 
Услужливьіи — услужливий, услужний 
Услужникь, на — прислужник, ця, послуж- 

ка і д. Слуга 
Усльїхать, усльїшать, ся — почути, ся, вчу¬ 

ти, учути, зачути, прочути, перечути, 
наслухати 

Усльшіаніе, у виразі: во усльїшаніе — щоб 
усі почули, голосно 

Усматриваніе — вбачання 
Усматривать, усмотріть, ся — у(в)бачати, 

ся, уздрівати, ся, у(в)бачити, у(в)- 
здоїти, углянути, нагледіти, нагля¬ 
діти, наглянути, постерегтй 

Усмиреніе — усмйрення; гамування, у(в)га- 
мування, втихомйрення 

Усмиритель, -ница — усмирйтель, -ка, тихо- 
мйрник, -ниця 

Усмирять, усмирить, ся — усмиряти, ускром- 
ляти, гамувати, тихомйрити, ся, 
усмирйти, ся, у(в)гамувати, у(в)ти- 
хомйрити, приборкати, притишити, 
прикоськати, укоськати 

Усмотрьніе— розгляд, погляд, розсуд.—ДІ- 
лайте по своєму усмотрінію — робіть, 
як вам здається кращим; робіть по 
своїй волі, по своїй уподобі. — Пере¬ 
даю на ваше усмотрьніе — здаюсь на 
вашу думку; віддаю на ваш роз¬ 
суд 

Усміхаться,, усміхнуться — ус(ь)міхатися, 
ус(ь)мішкувадися, усїьіміхнутися 

Усмішка — ус(ь)мішка, ус(ь)міх, 6с(ь)міх 
Уснуть — заснути, (трошки) — здрімати 
Усооица — усобиця, чвара, колотнеча 
Усовершенствованіе — удосконалення 
Усовершенствовать, -ница — удосконале¬ 

ний -ниця 
Усовершенствовать — (у)вдосконалити 
Усовершенствоваться — удосконалитися 
Усовіщеваніе — вмовляння, усовіщання 
Усовіщевать, усовістить, ся — умовляти, 

умовити, усовіщати, усовістити, ся, 
всамоббжити 

Усолить, ся — всолйти, ся 
Усоль — вселення 
Усолілий — всолерий ( 
У сопшій, ая — покійний, покійник, ця, не¬ 

біжчик, вмерлий; усопший 
Усотерить — всотерйти 
Усохлий — всохлий ( 
Успеніе — смерть, успіння, успеніє і д. 

Праздникь 
Усгтенскій — успенський. — У. пость — Спа¬ 

сівка 
Успокоеніе — заспокбїння, спочйнок 
У спокоивать, успокоить, ся — заспокоюва¬ 

ти, впокоювати, у(в)тихомйрювати, 
заспокоїти, ся, у(в)тихомйрити, ся, 
(після гнів^) — відходити, відійти 

Успокоительньїи — заспокоюючий 
Успівать, успіть — у(в)срівати, поспівати, 

у(в)стигати, у(в)спіти, поспіти, устй- 
гнути, встйгти 

Успіхь — успіх, поспіх, поступання (в чім), 
поступ, щастя. —Дай Богь успіха — 
щастй Боже , 

Успішность — успішність 
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Успішний, но — успішний„но, спірний, цо. 
— Успішніе — спірніше, поступніше 

Уста — уста, вуста, устоньки 
Уставать, устать — томитися, утомлятися, 

у(в)томйтися, притомитися, нато- 
мйтися, вморитися, уговтатися 

Уставлять, уставить — 1) у(в)ставляти, 
уставити, ся; 2) установляти, уста¬ 
новити; 3) Уставить глаза — встро¬ 
мити, вліпити очі; витріщитись 

Уставь — устав, устава, статут 
Уставний — уставний 
Устаивать, устоять, ся— 1) встоювати, три¬ 

матися, устояти, утриматися; 2) від¬ 
стоюватися, осідати, відстоятися, 
осісти 

Усталой, устальїй — у(в)томлений, стомле¬ 
ний, знембжений 

Усталость — у(в)тбма, устанок 
Усталь — д. Усталость. — Безь устали — 

без устанку, невтомно, без угаву 
Устанавливать, установить, ся—установля¬ 

ти, ставити, уставляти, установити, 
уставити,ся 

Установитель — устанбвець 
Установка — (в)уставляння 
Установленіе — у(в)станбва, установлення 
У старілий, устарьвшій — вдавнений, за¬ 

давнений, перестарілий 
Устаріть — пристарітися, перестаріти, 

встарітися 
Устерегать, устеречь — спостерігати, пиль¬ 

нувати, спостерегти, допильнувати 
Устилать, устлать — устелювати, вистеля- 

ти, застилати, устелити, вистелити, 
застелити, заслати 

Устилка — 1) устилання, вистелювання, 
стелення; 2) д. Постилка 

Устньїй — ус(т)ний, словами, на словах 
Устой— 1)д. Сливки 1;2)(в будові) — під¬ 

пора, підвалина, стовп, стоян 
Устойчивость — сталість, стійкість 
Устойчивьш — сталий, стійкий, непохитний 
Усторонье, у виразі: на устороньи — на 

узббччі, на вбіччі 
Устоять — устояти 
Устраивать, устроить — устрбювати, уря- 

жати, впоряжати, справляти, устрб- 
їти, урядити, спорядити, у(в)поря- 
дйти, у{в)порядкувати, справити, 
вшикувати (про військо), улагодити, 
уладнати, улаштувати, ся 

Устраненіе — усування; усунення, віддален¬ 
ня 

Устранять, устранить — усувати, відсторо¬ 
няти, віддаляти, усунути, відсторо- 
нйти, віддалйти 

Устрашать, устрашить, ся — страхати, ся, 
страшйти, устрашати, застрахати, 
у(о)страхнути, настрашйти, наляка¬ 
тися. — Усграшающій — страхаючий 

Устрашеніе — страхання, настрашення 
Устрашительньїй — настрашаючий, устра¬ 

шаючий, страшкгіи , 
Устремленіе — звернення, зворіт, направ¬ 

лення 
У стремлять, устремить, ся — направляти, 

звертати, повертати, направити, 

накерувати, звернути, повернути, 
кйнутися, полйнути, порйнути, шу¬ 
гнути, (юрбою) — гунути. — У. взорь 
— втупити, вдивйти очі 

Устригать, устричь — устригати, підстри¬ 
гати, у стригти, підстрйгти 

Устричний — устричний 
Устрица, Охігеа ебиіія — устриця. — У. річ¬ 

ная— скойка 
Устроеніе — урядження, впорядження, 

впорядкування 
Устройство — устрій, уклад, лад, порядок 
Устроитель — спорудник; впорядник (вече- 

ра, забави) 
Уступать, уступить — поступатися, усту¬ 

пати, відступати, поступйтися, усту- 
пйти, відступйти. — У. просьбі — 
уважати, уважити прбзьбу 

Уступительньїи — припустбвии 
Уступка — уступ, відступ, поступлення, 

поступок, бпуст 
Уступоприниматель — переємець 
Уступочньїй — спущений, знйжений 
Уступчивость — уступливість, уступчи- 

вість 
Уступчивьій — уступливий, уступчивий і 

д. Податливий 
Уступщикь, на — уступник, ця 
Уступь — уступ, лава, прйступок, (в скелі) 

— прйскалок 
Устьівать, устьіть — остигати, простигати, 

-тйгти, прочахати і д. Простьівать 
Устьідить, ся — завстидати, ся 
Устьільїй — остйглий, простйглий, прочах¬ 

лий 
Устье — гйрло, устя (річки), челюсти (печі) 
Усугубленіе — подвоіння 
Усугублять — подвоювати 
Усумняться, усумниться — сумнйтися, усум- 

нйтися 
Усушать, усушить — висушувати, вйсушити 
Усцьі — цуглі , 
Усчитьівать, усчитать, у честь — облічувати, 

обраховувати, облічйти, обраху¬ 
вати, обчйслювати, обчйслити 

Усь, (мн.) усьі — 1) ус, вус, їмн.) — уса, ву¬ 
са, ^си, вуси, (здр.) — (в)усик, (в)усбк; 
2) (у комах і рослин) — усик, вусик 

Усьілать, услать — висилати, вислати, за¬ 
силати, -лати 

Усьілка — засилання, висилання 
Усиновитель, ница — усиновйтель, ка 
Усьшовленіе — усиновлення, прййми 
Усьіновленньїй, ая — усиновлений, прий¬ 

мак, чка. — Сділагься усьіновленньїмь 
— у прййми піти, стати 

Усиновлять, усиновить — усиновляти, 
брати у прййми, усиновйти, взяти 
у прййми, (кількох) — повсиновляти 

Усьіпальница — усипальня 
Усипать, усипать— 1) посипати, висипати, 

посйпати, висипати; 2) одсипати, 
одсйпати 

Усипать, уснуть — засипати, заснути 
Усьіпительиьій — усиплйвий 
Усьіпленіе — усипляння; присипляння, при¬ 

спання' 
Усьіплять, усипать — усипляти, усипйти, 
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присипляти, приспати 
Усихать, усохнуть — у(в)сихати, усохнути, 

(про кількох) — повсихати.—Усохшій 
— усохлий 

Уськать, уськнуть — цькувати, тюкати, тю- 
■ гукати, тютюкати, тюкнури 

Усівать, усіять — засівати, засіяти, поза¬ 
сівати , 

Усівь — засів 
Усікать, усічь — усікати, утинати, одти- 

нати,_ усікти, у(в)тяти 
Усікновеніе глав;,! св. Іоанна Крестителя 

— Головосіка, Усікновення 
Усість — повідати 
Усіченіе — усічерня 
Усіченими — зрізаний, стятий, утятий 
Утаевать, утаивать, утаить — таїти, ута¬ 

ювати, крити, у(в)таїти, ся, потаїти, 
укрйти 

Утаиваше — утаювання 
Утайка — утаїння, перехови 
Утайшикь, ца — затаиник, ниця; перехбв- 

ник, ниця , 
Утапливать, утопить, ся — угрівати, угріти, 

ся, пряжити (молоко) 
Утаптьівать, утоптать—утоптувати, у( втоп¬ 

тати 
Утаскивать, утащить — таскати, тягати, 

цупити, потягти, стягти, поцупити, 
сцупити 

Утварь — ряжа; спрят, спряток; начиння. — 
Церковная у. — церковні убори,^йзи 

Утвердительнмй, но — стверджуючий, 40, 
че; потверджуючий 

Утверждать, утвердить — стверджувати, 
ствержати, ствердити. — Утвердиться 
— угрунтувати, ся, утвердитися 

Утвержденіе — затвердження, ствер¬ 
дження, твер(д)ження 

Утекать, утечь — утікати, упливати, утек- 
тй, уплйнути, (трорі) — надтектй 

Утекь — утеча, утік, утічка, утікачка. — 
На утекь — на втікача, на втіки 

Утенокь, утеньшгь — утя, утеня, утятко, 
кача, каченя, качатко, качаточко, 
(мн.) — качата, качаточка, каченята 

Утерпіть — втерпіти 
Утерять — згубити, загубити 
Утесистьій — шпилястии, урвйстий, крутйй 
Утесь — урвище, стромовйна, круча; ске¬ 

ля, стрімчак, (ооковйй) — прйскалка, 
прйскалок, д. Стреіуїнина 

Утесьівать, утесать — стісувати, стесати 
Утечка — 1) д. Утекь; 2) утічка, витікання 
Утиііьій — качйний, качачий. — Сь утиною 

походкой — качконогий 
Утиньїй, утичьи гніздьшки, рос. АпсЬиза 

оГГісіпаїіз — медуниця, медянйшник, 
рум’янка, краснокорінь, воловий 
язйк 

Утиральникь — руч(ш)нйк 
Утиральний — втиральний 
Утираніе — у(в)тирання 
Утирать, утереть, ся — утирати, утерти, ся 
Утирка — утирання 
Утискивать, утискать, утиснуть — впихати, 

упихати, упхнути 
Утиханіе — втихання, притихання, тйх- 

шання 
Утихать, утихнуть — у(в)тихади, стихати, 

тйхнути, тихшати, тихішати, над- 
тихати, у(в)тйхнути, затйхнути, 
стйхцути, потйхнути, потйхшати, 
стишіти, надтйхнути, занйшкнути, 
унйшкнути, ущухнути, утихомири¬ 
тися, повтихати, позатихати 

Утишать, утишить — у(в)тихомйрювати, 
утишати, утихомйрити, утйшити, 
у(в)гамувати 

Утишеніе — втихомйрення, гамування, за- 
спокоїння 

Утишитель, -ница — тихомйрник, -ця, га- 
М0В11ИК, -ниця 

Утишительнмй — втихомйрюючий, гамую¬ 
чий 

Утка, пт. Апа$ — качка, (здр.) — качечка, 
утка, вутка, (здр.) — і?тонька, (сам- 
чик) — качур і д. Селезень, (особли¬ 
вої породи) — шавкун, (дитяче) — 
тася, таська, А. асиїа — остро- 
хвостка, А. гиіііа — огарь. — У. кря- 
ковая — крйжня, крйжавка, (сам- 
чик) — крйжень, крижняк. — У. ньі- 
рокь — нурець, пурнй-коза. — У. чи- 
рокь, А. ^ие^^иеаи^а — чйрка, чирйн- 
ка, чйрочка 

Утка морская, Апаїіпа — качунка 
Уткинь — качйний 
Утконось (зоол.)—дзюбак, ОгпііЬегЬупсЬиз 

рагасіохиз 
Утльіи — утлий, вутлий, крихкйй, слабкйй 
Утокь — утік (р. утоку), піткання, поткання 
Утолачивать, -лочить — втолочувати, -чйти 
Утоленіе — заспокоїння, гамування, вгаму- 

вання 
Утолительньїй — заспокоюючий, гамуючий 
Утолочь — утовктй, стовктй 
Утолстіть — потовщати, погрубшати 
Утолщатц утолстить, ся — робйти товщим, 

груошим, зробйти товщим, товща¬ 
ти, товстішати потовщати 

Утолять, утолить — заспокоювати, гамува¬ 
ти, заспокоїти, угамувати, утолити 

Утомительность — втомність 
Утомительньїй, но — у(в)томний, втомно 
Утомленіе — утомлення, у(в)тома 
Утомленньїй — у(в)томлении, стомлений, 

зморений, знеможений 
Утомлять, утомить, ся — томйти, ся, у(в)- 

томляти, ся, морйти, ся, пристава¬ 
ти, у(в)томйти, ся, стомити, ся, 

•у(в)морйти, ся, заморйти, ся 
Утончать, утончить, ся — тончйти, тонй- 

ти, утончйти, утонйти, вйтонь- 
чити, вйтопити, потончйти, тон¬ 
шати, тоньшати 

Утонченіе — тончення, утончення; заго¬ 
стрення 

Утонченность — утонченість, вйтонченість 
Утонченньїй — утончений, вйтончений 
Утонять, утонить — д. Утончать 
Утопать, утопнуть — потопати, потонути, 

у(в)тонути, втопитися. — Утопающій 
и за соломинку хватается — тонучий 
і брйтви хапається 

Утопающій — тонучий 





Ухлопать 494 Уширять 

Ухлопать — 1) у(в)бйти, забити, уколбшка- 
ти; 2) у(в)гатилйти 

Ухмьіляться, ухіцьільнуться—у(о)с(ь)міхати- 
ся, ос(ь)мішкуватися, у(о)с(ь)міхну- 
тися 

Ухо, ми. уши — ухо, вухо, (ми.) — уха, вуха, 
(здр.) — (в)ушко. — Кріпокь, тугь на 
ухо — не дочуває. — Навострить уши 
— насторожити вуха. — Сь надрі- 
занньїмк ушами — карнаухий 

Уховертка— 1) (ухочйстка) — корпоушка; 
2) ком. РогГісиїа аигісиїагіаX. — щй- 
павка, клішак 

Уходить, у йти — 1) виходити, вийти, пітй; 
2) у(в)тікати, тікати, (швидко) — 
чкурити, чкурнути, дмухнути, дре¬ 
менути 

Уходить — змордувати, доконати. — Горе 
уходило его — гоаре доконало його 

Уходиться — у(в)гамуватися, у(в)тихомй- 
ритися.—Пиво уходилось—пйво пере¬ 
шумувало, вйгралось. — Сердце ухо¬ 
дилось — заспокоїлось, угамувалося 

Уходкою, уходомь—тйшком, тихцем, нйш- 
ком, крадькома (піти) 

Уходь — 1) вйхід, відход і д. Вьіходь; 
2) догляд, нагляд, доглядання, пиль¬ 
нування 

Ухожденіе — у(в)тікання 
Ухозвонь — дзвін у вухах , 
Ухудшдть, ухудшить, ся—погіршувати, по¬ 

гіршити, ся,, гіршати, погіршати 
Ухудшеніе —< погіршення 
Ухь — ох, ух , , 
Уціживать, уцідить — виціжувати, одці- 

жувати, вйцідити, одцідйти , 
Уціливать,уцілить, ся — І) цілити, у(в)ці- 

лити, попасти; 2) д. Приціливаться 
Уціліть — уціліти 
Уцінлять, уцІпить, ся — чіпляти, ся, на- 

чепйти, вчепйти, ся 
Участвованіе — учасність (в чому), при¬ 

четність (до чого) 
Участвовать — брати, мати участь, ^діл 
Участіе — участь, уділ, учасництво; спілка, 

спільництво 
Участковьій — участковий 
Участникь, ца — учас(т)цик, ця, (в якому 

підприємстві) — спільник, ця, (в ро¬ 
боті) — супрягач 

Участньїй — учас(т)ний, причетний , 
Участокь — участок, часть, частка, уділ, 

пай, обруб 
Участь — доля, талан 
Учащательньїй — частотлйвий 
Учащать, участить, ся — вчащати, ся, вча- 

стйти (часто що робити чи куди 
ходити), у(в)нажуватися, унадитися 
(часто ходити куди) 

Учащение — вчащання 
Учащій — учащий, у(в)чйтель, 
Учащійся — ученйк, учень, шкільник, шко¬ 

ляр 
Учебникь — учебник, шкільна кнйжка, 

підручник , 
Учебньїй — учебний,, шкільний, 
Учениковь — учеників, школярів 
Учениіеь, -ца — ученйк, учень, -нйця, школяр, 

ка, (зб.) — школярство, шкільник, 
(зб.) — шкільництво 

Ученическій — ученйцький, ученський, 
школярський 

Ученичество — ученйцтво, шкільництво 
Ученіе — наука, у(в)чення, учіння 
Ученость— ученість 
Учений — у(в)чений, науковий 
Ученье — 1) д. Ученіе; 2) муштра 
Учерпьівать, учерпнуть — черпати, вйчер- 

пати, одчерпнути,зачерпнути , 
Учесьівать, учесать — причісувати, розчі¬ 

сувати, причесати, розчесати 
Учетверять, -рить — вчетверяти, -рйти 
Учетньїй — дисконтовий, відчйслюючий; 

обчйсдюючий 
Учеть — відліч, відчйслення, дисконто; 

обчислення 
Училище — школа. — Посіщать училище 

— ходйти до,школи 
Училищиьій — шкільний 
Учинивать, учинить — справляти, лагодити, 

справити, полагодити 
Учинять, учинить, ся — учиняти, чинйти, 

учинйти,ся 
Учителевь — у(в)чйтелів 
Учитель, ница'— у(в)чйтель, ка, навчйтель, 

ка. — Бьіть у. — учителювати, учитель- 
кувати 

Учительницьінь — учйтельчин 
Учительскій — учйтельський 
Учительство — учйтельство; учителювання 
Учительствовать — учителювати (про вчи¬ 

теля), учителькувати (про вчитель¬ 
ку) 

Учить — 1) (научить, ся) — учйти, вчйти, 
нау(в)чйти, ся; 2) (виучить, ся) — 
виучувати, вйу(в)чити, ся 

Учитьівать, учесть X обраховувати, обра¬ 
хувати, обчйслювати, обчйслити; 
відлічувати, відчйслювати, дискон¬ 
тувати 

Учредительньїй — установчий 
Учредитель, -ница — установник, -ниця, 

фундатор, -ка, спорудник, -ця 
Учреждать, учредить, ся — установляти, 

уряжати, закладати, установйти, уря- 
дйти, закласти 

Учрежденіе — установа, заклад 
Учтивець, -вица — чемник, -ниця 
Учтиво — чемно, гречно 
Учтивость — чемність, гречність, поштй- 

вість 
Учтивьій — чемний, гречний, поштивий, 
Учуть, учужокь — яз, із, їзбк, кота, котці, 

д. Забойка і Снасть 
Ушастьій — (в)ухатий, ухань, ухач 
Ушатньїй — цеорбвий, коновковий 
Ушать, ушатикь, ушатець — цебер, цебрик, 

коновка 
Ушестерять, -рить — вшестеряти, -рйти 
Ушибать, ушибить, ся — забивати, забйти, 

вдарити,ся 
Ушибь — удар, ударення; забгіте (місце) 
Ушивать, ушить — вшивати, вшгіти 
Ушивка — вшиття, вшивання 
Уширеніе — розшир 
Уширять, -рить — розширяти, -рйти 



Ушица 495 Фанть 

Ушица — юшечка і д. Уха (здр.) 
Ушко — ушко, вушко 
Ушкуйникь — ушкал, ушкуйннк 
Ушлець — утікач і Біглець 
Ушіюе — щерба 
Ушной — юшечний 
Ушньїй — уховйі), вуховйй, вушний 
Ущеліе — межигір’я, прбсмик, пересмик; 

роспалина, роскблина, ущелина 
Ущелочить — взолйти 
Ущемленіе — притиск 
Ущемливать, ущемлять, ущемить—вщикну- 

ти, прищикнути 
Уіцербать, ущербнуть, ся — ущербити, ся 
Ущербленіе — ущерб, ушероок 
Ущербляться, ущербиться — ущерблятися, 

ущербитися,—Ущербленная луна — 
щербатий місяць 

Ущербь— 1) ущерб, шкода, ущербок, утра¬ 
та. — Вь ущербь — на шкоду. — При¬ 
чинить ущербь — зробити шкоду; 
2) ущерб (місяця) 

Ущипьівать, ущипнуть — щі(и)пати, ущіпну- 

ти, вщирнути, 
Ущипь — ущіп, ущіпок 
УЬздііьій — ровітовий 
УЬздь-ПОВІТ 
УЬзжать, уЬхать — од’їздйти, виїздити, 

од’їхати, виїхати 
УІзживать, уЬздить — 1) уїзжувати, уїз¬ 

дити, об’їздити, виїздити; 2) (до¬ 
рогу) — уїзжати, уїздитц, накотити 

Уютность — затишність, догідність 
Уютньїй, но — затишний, затишно, захист- 

нйй,захйстно 
Ують — затишок; захист, захисток 
Уязвимьій — вразлйвий 
Уязвленіе — ураза, уразка 
Уязвленньїй — уражений, вражений 
Уязвлять, уязвить — у(в)ражати, у(в)разй- 

ти, ушпигнути 
Уязвимость — у(в)разлйвість 
Уясненіе — вияснення 
Уяснять, уясиить — виясняти, вияснювати, 

з’ясовувати, вйяснити, з’ясувати 

Ф. 
Фарба — фабра, чррнйло (чорнити волосся) 
Фабреніе — чорніння (вусів) 
Фабрика — фабрика. — Гїисчебумажная ф. 

— папірня 
Фабрика гвоздильная — ц(ь)в’яхарня. — 

Фабрика конфектная — цукерня 
Фабриканть — фабрикант. — Писчебужньїй 

ф. — папірник 
Фабрикантскій —- фабрикантський 
Фабрикантша — фабрикантка 
Фабрикать — вйріб фабрйчний, фабри¬ 

кат 
Фабрикація — фабрикування 
Фабрить — чорнйти (вуси) 
Фабричникь — фабрйчний робітник 
Фабричний — фабрйцький, фабрйчний 
Фаворить, фаворитка — коханець, коханка, 

фаворйт, -тка 
Фаготь — фагбт(а). — Играющій на фаготь 

— фаготйстий 
Фазанина — фазанйна, бажантйна 
Фазаній — фазанячий, бажантбвий 
Фазань, пт. РЬаяіапия соїсЬісиз — фазан, 

бажант 
Фазь, (частіше) фаза, (мн,) фази (луни) — 

фаза, кватиря, відміна, квадра 
Факель — похбдня, похідня, смолоскгіп, луч- 

нйця.—Похоронньїе ф. — проводничкй 
Факельний—смолоскйповий, похбдньовий 
Факельщикь— смолоскйпник, похіднйк 
Фактически — фактйчно , 
Фактическій — фактйчний, надільний 
Факторство — факторування 
Факторствовать — факторувати 
Факторь, факторша — фактор, ка. — Плата 

фактору — факторбве, факторне 
Фактура — фактура 
Факторь — чйнник. 
Факть — факт, подія , 
Факультеть — факультет, відділ 

Фаланга — фаланга 
Фалда — П збірка, (частіше) — збори, фал(ь)- 

да, фалдйна і д. Складка; 2] пола 
Фалдистий — фалдйстий, ряснйи 
Фальсеть — фальцет 
Фальсификаторь — фальшівнйк, фальшер, 

фальсифікатор 
Фальшивить,— 1) фальшувати; 2) різнйти 

(в с(ь)півах) 
Фальшиво — фальшйво, помилково 
Фальшивость — фальшйвість, фальшйв- 

ство 
Фальшивий — фальшйвий, хвальшйвий; 

підроблений 
Фальшь— фальш, хвальш, хйба. — Ошибка 

вь фальшь не ставится — помилка 
за хвальш не йде 

Фамилія — 1) сім’я,, родйна, фамілія; 
2) прізвище, прізвисько, прозвання, 
фамілія , 

Фамильньїй — 1) родовйй, фамілійний; 
2) сімейний 

Фамильярничать — панібрататися 
Фамильяпно — за панібрата, фамільярно. 

— Обходиться сь кьмь фамильярно 
— бути за панібрата (з ким) 

Фамильярность — панібратство, фамільяр¬ 
ність 

Фамильярньїй — панібрацький, фамільяр¬ 
ний 

Фанатическій — фанатйчний 
Фанатизмь — фаіцтйзм 
Фанатикь — заго,рілець, фанатик 
Фанерка — форнір 
Фантазерь — химерник і д. Мечтатель 
Фантазировать — химерити, химерувати, 

фантазувати; 2) імпровізувати 
Фантазія — Г) фантазія; 2) химери 
Фантастическій — фантастйчний, химерний 
Фанть — фант, застав (у грі) 



Фанфаронь 496 Фіалка 

Фанфаронь — величайко, чванько, пиндюч- 
ник 

Фарватерь — стрижень, (в річці) — течія, 
бистрінь, бистриня 

Фарсь — 1) жарт, фарс; 2) вйкидка, вибрик, 
фігель 

Фартукь, фартучекь — фа(хва)ртух, фа- 
(хва)ртушйна, фартушок, опйнка, 
запаска, (що надівають дітям на 
шию) — слйнявка 

Фаргучньїи — фіхв)артуховий 
Фарфоровий —• фарфоровий, фарфорний, 

порцеляновий , 
Фарфоровая глина — каолін, глйнка, фар¬ 

форова глина 
Фарфорь — фарфор, порцеляна 
Фаршированньїи — начйняний, з начйнкою 
Фаршь — начинка 
Фасадний — чільний 
Фасадь — чоло, лице 
Фасолевидньїй — фа(ква)солькуватий 
Фасоль, рос. РЬазеоІиз — фасбля, хвасбля, 

квасоля, (зерно) — фа(ква)солгіна, 
(стебло) — фа(ква)со,лйння. Р. шиїїі- 
ііогиз \УІ11сі. — королів ц(ь)віт, черво¬ 
на квасоля. Р. уагіе§аіи$ — писарй- 
ста квасоля. Р. сотргеззиз Ос., ііиз- 
корослая ф. — піша квасоля, піхота, 
лежух, (та, що в’ється) — тична, (з 
плескуватими зернами) — плескач, 
плеската 

Фасонистий — статурний 
Фасонь, фасончикь — фасон, крій, стрій, 

форма, рлада 
Фата — намітка до вінчального убору, 

фата , , 
Фатализмь — фаталізм, віра в призначен¬ 

ня 
Фаталистическій — фаталістгічний 
Фаталисть — фаталіст, фаталйста 
Фатальний, но — фатальний, но; судьбо- 

вйй, во 
Фата-Моргана — марево, Фата-Моргана 
Фатюй — чвалай, незграба і д. Неловкій 
Фать — ферт, хверт 
Фауна — фавна, фауна 
Фашина, фашинникь—тарас, торос, фашй- 

ни. — Мостить, укріплять фашинами 
— тарасувати, потарасувати 

Фашинний — тарасовий, фашйнний 
Фазтонь — фаетон 
Фаянсовий — фаянсовий, півпорцеляновий 
Фаянсь — фаянс, півпорцелян 
Февральскіи — лютовии 
Февраль — лютий, февраль 
Федеративний — федератйвний 
Фейерверкь — фейверк, фейверок 
Фелонь — рйза верхня, фелбнь 
Фельдфебельскій — фельдфебельський 
Фельдфебель — фельдфебель 
Фельдшерскій — фершальський, фельчер- 

ський 
Фельдшерь — фершал, фельчер 
Фельдьегерь — гонець (р. гінця) 
Феринка, рос. АіЬегіпа ропііса ЕісЬ\у. — ка¬ 

теринка, дугулька 
Ферма — хутір, фільварок, ферма 
Фермерь — хуторянин; 2) орендарь, по¬ 

сесор; фермер 
Ферменть — підчинка, бродйло, фермент 
Ферменть броженія — бродйло 
Ферть, фертикь — ферт, -ик, хверт, -ик 
Фестони — крйсочки 
Фетишь — божок, фетиш 
Фехтовальньїй — фехтарський 
Фехтовальщикь — фехтар 
Фехтованіе — фехтування 
Фехтовать — фехтувати 
Фи! — фе! ( 
Фибра — волокно, жйлка, фібра 
Фибринь — волокнйна 
Фиктивньїй, но — фіктивний, но 
Фиброзиьій — волокнуватий 
Фига — 1) рос. Рісиз сагіса їй. — фйга, хвй- 

га, фіга, (овоч в’ялений ще) — ін- 
жйр, інджйр;(2) дуля і д. Кукишь 

Фигля — фігель7 фіглі, фйґлі, хвиглі 
Фиглярить — фіглювати 
Фиглярь — фігляр, мартоплчс 
Фиговьій — фй(хвй)говий, фіговий 
Фигура — постава, постать, фігура 
Фигурировать — фігурувати 
Фигурчатьій — фігуристий 
Физ'ическій — фізйчний , 
Физіологическіи — фізіологічний 
Физіономщ — вид, облйчча, погляд 
Филе — сітка плетена 
Филей, филейная часть — полядвиця, кри- 

жівка 
Филиновь — пугачів 
Филинь, пт. 8ігіх ЬиЬо — пугач 
Филипповки — пилйпівка, д. Пость 
Филипповскій — пилйпівський, пилипівча- 

. ний 
Философскій — філ(ь)озофський 
Філософія — філ(ь)озофія 
Философствовать — філ(ь)озофствувати, 

філ(ь)озофувати 
Философь — філ(ь)озоф, філософ 
Фильтрувать — фільтрувати, цідрти 
Фильтрованіе,— фільтрування, ціження 
Фильтрь — фільтра, цідилка 
Финаль— кінець, фінал 
Финансовьій — фінансовий 
Финансьі — фінанси, скарб 
Финикь, рос. РЬоепіх басІуІіГега — фйнико- 

ва пальма, (овоч) — фйник, дактиль 
Финифть — полйва 
Финтить, ефиртить — 1) финтйти, крутйти- 

ся, вертітися, хвостом вертіти; 2) ви¬ 
кручуватися 

Финьї, Таеп)а зоїіиш — крапка 
Фирма — фірма 
Фискалить — підглядати, підзирати, шпи¬ 

гувати 
Фискальство — шпигування, шпигунство 
Фискаль — підглядач, шпиг 
Фисташковое дерево, фисташки, рос. Рі- 

зІа)іа уега Ь. — фісташкове дерево, 
оріхи, фісташки 

Фистула — 1) фістула,(в с(ь)піванні); 2) но- 
рйця, вовчок, дірочка (в болячці) 

Фитиль-ҐНІТ, гніт, гнотик 
Фитильньїй — (г)ґнотовий 
Фиша, фишка — марка 
Фіалка, рос. Уіоіа — фіялка. V. сапіпа 1^. 
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— братки, сокирки. (У. тігаЬіІіз Ь. — 
лісова,фіялка, підлісок. V. обогаїа 
Ь, — кінські копитці, бешинник, під¬ 
лісок. V. Ігісоїог — братки, брат з 
сестрою, полуц(ь)вітки, Іван та 
Марія 

Фіалковий — фіялковий 
Фіаско — невдача. — Потерпіть фіаско — 

невдачу мати, бблизня піймати, (в 
сватанні) — гарбуза дістати 

Фіолетовий — фіялковий, масаковий 
Флагь — флак, хлак, стяг, майва 
Фланговий — боковйй 
Флангь — бік, крило (війська) 
Фланелевий — флянельовий, фанальбвий, 

фаналевий 
Фланель — фланеля, флянеля, фанель 
Флегма — 1) харкотиння, харкотина; 2) мля¬ 

вість 
Флегматикь — 1) харкатий, харкач; 2).флєг- 

ма, флегматик; лемеха, лемішка, 
глевтяк, макуха, млявий 

Флегматическій — флегматичний; лемехува¬ 
тий, глевтякуватий, лемішкуватий 

Флейта — флейта 
Флейтисть — флейтйст(а) 
Флейтньїй — флейтовий 
Флеровий — фльорбвий 
Флерь — фльор 
Флигель —флігель, офіцйна 
Флоренть — стьожка, стьожечка, бйндоч- 

ки (шовкова, узенька) 
Флотилія — флотйлія 
Флотскій — флотський, маринарський 
Флоть — флот, фльота, марйна, мари- 

нарка ( 
Флюгарка — верх, каптурі (на димарі) 
Флюгері — погодка, погбдник, вітрячок, 

млинок, флюгер 
Флюсь, (мін.) — шпат;(мед.)—флюксія,флюс 
Фляга, фляжка — фляшка, пляшка 
Фляжний — пляшечний , 
Фокусникь, ца — штукарь, кумедійник, ця, 

фігляр, ка 
Фокусничать — штукарювати, фіглювати 
Фокусничество — фіглярство, штукарство 
Фокусний (фіз.) — фокусний, огнищевий 
Фокусь — фокус, огнище, збірос(ь)віт; 

2) штука, фйгель, фігель, вйтинка 
Фольверокь — фільварок і д. Ферма 
Фольга — фольга, сухозлбтиця 
Фонарикь — ли(і)хтарик, фонарик 
Фонарний — ли(і)хтарний, ф(и)онарний 
Фонарщикь — ли(і)хтарник 
Фонарь — ли(і)хтарь, лихтарня, ліхтарня, 

ф(и)онар. — Фонари подь глазами — 
окуляри 

Фондь — фонд, стовп 
Фонтанний — фонтановий, фонтанний 
Фонтань — водомет, водограй, фонтан 
Фонь — тло, поле, грунт, грунт 
Фордибачить — бришкати, бундючитися 
Форель, риба ЗаїтоГагіо —струг, пестрюга, 

головйця 
Форейторь — фбрес, хвбреш 
Форма — форма, хвбрма; зразок, взір . 
Формалистика — формальнощі, формаліс¬ 

тика 

Формальность — формальність 
Формальний, но — формальний, но 
Формать — формат, розмір 
Форменний, но — форемний, но 
Формированіе — формування 
Формировать, сформировать, ся — форму¬ 

вати, сформувати, ся 
Формировка — формування 
Фомовщикь — формовщик 
Формула (матем.) — формула 
Формулярі, формулярний спнсокь — служ- 

бовйй спйсок, формуляр 
Форпості — варта передова, форпост 
Форсировать — скорити, прискоряти 
Форсить — форсувати, брйшкати 
Форсь — пиха, чвань і д. Надменность. — 

Сбить форсі — пиху збйти 
Фортка, форточка — кватйрка, кватйрочка, 

кватиронька, вікбнко 
Фортечний — кватйрковий, віконковий 
Фортуна — фортуна,,хвортуна, доля 
Форштаті — передмістя 
Фосфаті — фосфат, фосфбрник 
Фосфорноватистнй — фосфориуватистий 
Фосфорі, фосфорическій, фосфорний — 

фосфор, фосфорйчний, фосфорб- 
вий 

Фосфорі желтий — фосфор жовтий, звичай¬ 
ний 

Фосфорі красний — фосфор червоний 
Фотографировать — фотографувати 
Фотографія, фотографическіи — фотографія, 

фотографічний 
Фотогені, фотожек> — гас, гас 
Фофані — 1) тюхтій, чвалай, макуха; ду¬ 

рень, кеп; 2) відьма (гра) 
Фраза — фраза, речення. — Заізженная 

фраза — потерта фраза 
Фракі, фрачикь — фрак, фрачок 
Франкировать — франкувати , 
Франтикі — фертик, фйнтик, виставніжка, 

вертйгуз, вертихвіст 
Франтить— модно вбиратися, чепуритися, 

ферцювати 
Франтиха — парадниця, чепуруха, джен¬ 

джуриста 
Франтовски — фертувато, парадно 
Франтовский — фертуватий, парадний 
Франть — парадник, чепурун, ферт, фер¬ 

тик, галанець, мартопляс, фйнтик, 
джегирь, (злидень) — голочвднько 

Фрахті — фрахт, оплата за перевіз това¬ 
рів 

Фризе — розводи (на коштовній тканйні) 
Фронтовои — фронтовйй 
Фронті—фронт, стрій, шик. — Развернутий 

ф. — лава. — Перемінить ф. — пере¬ 
шикувати. перемінйти фронт 

Фруктовий — фруктовий, овочевий 
Фруктовщикь — овочнйк 
Фрукті—фрукт, овоч.—Фрукти—садовина 
Фрунті — д. Фронті 
Фря — парсона. — Не велика фря—не велйка 

парсона, не велйкий пан. — Зка фря! 
— велйке цабе! велйка цяця! 

Фу, іпіегф — пфе! 
Фуганокь, фуганочннй — фуганок, фуган¬ 

ковий ' 

32 
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Фука, фукь — фук, хук (в грі в дамки) 
Фукать, фукнуть — хукати, хукнути 
Фундаментальність — фундаментальність, 

грунтовність 
Фундаментальньїй, но — фундаментальний, 

■ грунтовний, но 
Фундаменти — фундамент, спід, засада, 

(мурований) —-підмури, (дерев’яний) 
— підвалина 

Функція — функція, чинність 
Фунтовики — фунтовик, тягар 
Фунтовой — фунтовий 
Фунти — фунт , 
Фура — фура, хура, фіра, віз 
Фуражнровать — фуражувати 
Фуражировка — фуражування 
Фуражний — фуражовий, фуражний 
Фуражка — картуз 
Фуражп — фураж, паша, обрік 
Фургони — фургон , 
Фурія — яга, оаба-яга, відьма (лиха жін¬ 

ка); Адская фурія — пекельниця 

Фурлейтп — (ф)хурщйк, погонець 
Фурмани — фурман, хурман, підводчик, 

фурманщик 
Фурсики — недоросток, куцан, курдупель 
Фурщики — (ф)хурщйк, чумак 
Футеровать — футрувати (піч) 
Футеровка —- футрування 
Футляри — футляр, покровець, (на братву) 

— бритбвниця, (на пера) — напірник 
Фути — стопа, фут 
Фуфайка — фуфайка , 
Фуі ільїга — волоцюга, гультяй, гульвіса 
Фуфльїжничать — волочитися, тинйтися 
Фьірканье — пирхання, чмихання, форкан¬ 

ня 
Фьіркать, фиркнуть — пирхати, чмихати, 

форкати,пирскати, пйрхнути, чмих¬ 
нути, пйрснути 

Фьіркливьій — пирськйй (кінь) 
Фьіркунь, фьіркунья — чмйхало (про чоло¬ 

віка), пирськйй, ка(про коней) 

X. 
Хабарить — вестйся, таланити, щастйти 
Хабари — хабар , 
Хазить — роскошувати, жйти роскішно, 

пишно 
Хази — початок тканйни (де спочатку злу¬ 

чаються основа і піткання) 
Хайлить — горлати, галасувати, верещати 
Хайло — 1) челюсти (печі); 2) горло, гор¬ 

лянка, дйхало; 3) горлань, горлач 
Халатний — халатний 
Халати — халат, (з пістрі) — пістряк 
Халуй, ка — лакйза, лакизка; хам, хамло, 

хамка, хлоп,хлбпка 
Халуйскій — лакизуватий, лакеюватий, 

хамський, хлопський 
Хамелеони, ЬасеПа СЬатеїеоп — хамелеон 
Хандра — нудьга, нуда, нуд, нудь, зануда, 

хандра, осоруга , 
Хандрить — нудитися, нудити с(ь)вітом, 

нудьгувати, марудитися 
Хандрящій — хандрижний, хандрйжка 
Ханжа — с(ь)в’яткб, с(ь)в’ятець, с(ь)в’ятбха, 

с(ь)вятоша, с(ь)в’ятобожник, оче- 
нашник 

Ханжескій — с(ь)в’ятоббжний 
Ханжество — с(ь)ві’ятоббжство, с(ь)в’ятош- 

ство, лицемірство 
Ханжить — с(ь)в ятоббжити, удавати з 

себе побожного, прикидатися по- 
бржним, лицемірити, живйм до Бога 
лізти (іронйчно) 

Ханскій — ханський 
Ханство — ханство 
Хани — хан 
Хаоси— 1) хаос; 2) розгордіяш, гармгідер, 

рейвах 
Хаотическій — хаотйчний 
Хапать, хапнуть — хапати, хапнути 
Хапкій — хапун, хапуга 
Характеризовать — характеризувати 
Характеристическій — характеристйчний 

Характеристика — характеристика 
Характерно — характерно 
Характерность — характерність 
Характерний — 1) натур/швий, крутйй; 

2) характерний, одмітний 
Характери — характер, удача, вдача, на¬ 

тура, норов 
Харица, харичка — пйчка, пицюрка , 
Харіуси, риба Баїгпо іЬишаїїиз — перій 
Харканіе — харкання 
Харкати, харкнути — харкати, харкнути 
Харкота — харканйна 
Харкотина — харкотиння, хряки 
Харкуни, харкунья — харкач, ка, харкатий, 

та 
Харчевпики,ца — харчевник, ця 
Харчевническій, харчевничій — харчевниць- 

кий 
Харчевня — харчевня 
Харчевой — харчовий 
Харчить, исхарчить, ся — харчити, прохар¬ 

чити, вихарчити,ся , 
Харчи, а — харч (р. харчу), харчі 
Харя — пика, мурло, мармиза, мармуза, 

мацапура, харлб 
Хасими, рос. Т агахасиш оГГісіпаїе — д. Оду- 

ванчики 
Хата, хатенка — хата, хатка, хатина, ха¬ 

тинка, (аби-яка) — хатчина, халупка, 
халупчина, халупина, (для чаба¬ 
нів) — чабарня 

Хатьма, рос. Ьауаіега іЬигіп§іса Ь. — рожа, 
собача рожа 

Хаять — хаяти, ганити, гудити 
Хвала — хвала, похвала , 
Хвалебникп, ца — хваленпк, ця, хвалій, 

хвалитель, ка 
Хвалебний — хвалебний, похвальний 
Хваленіе — хваління 
Хвалений — хвалений 
Хвалитель, ница — д. Хвалебники, ца 
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Хвалить, похвалить, ся — хвалити, вели¬ 
чати, славити, похвалити, ся 

Хвальба — хвальба, хвастощі, хвасть 
Хвальний — хвальний 
Хвастаніе — хвальба, величання 
Хвастать, нахвастать, ся, хвастнуть — хва¬ 

литися, вихвалятися, хвастати, ве¬ 
личатися, хизувати, ся, чванитися 

Хвастливо — вихвально 
Хвастливость — вихвальність, чванливість 
Хвастовски — хвалячись 
Хвастовской — вихвальний 
Хваставня, хвастовство — чванство, вй- 

хвалка, хвасть, хвастощі 
Хвастунь, хвастунья — хвалько, чванько, 

самохвалка 
Хватаніе — хапання, хапанка, хапотня, ха¬ 

панина 
Хвататель — хапач 
Хватать, хватить, схватить, ухватить, ся — 

1) хапати, ся, хватати, ся, порива¬ 
ти, схопити, ся, схватйти, ся, ухо¬ 
пити, ся, сцалати, злапати; 2) ста¬ 
вати, хватати, вистачати, стати, 
потягтй; 3) братися, взятися. — Хва¬ 
титься за умь — за розум взятись 

Хватить, ся — 1) д. Хватать, ся; 2) затопй- 
ти, зацідити, д. Ударить; 3) вгіхи- 
лити, вйпити, укутати. — X. лишенеє 
— перехотіти, перебрати через міру; 
4) спіткати і д. Постичь 

Хватка — 1) хватання, хапання; 2) дзьоб 
(у хижих птиць); 3) (мисливське) — 
ловка 

Хваткій — 1) хапкйй; 2) похватнйй 
Хватомь — разом, хватком, хапком 
Хватскій — хватський, бадьорйстий 
Хвать — хват, зух і д. Удалець 
Хвать — хап, хоп, хіп, лап, тьоп 
Хвойникь — чатйнник, хвойняк 
Хвойний — чатйнний, хвоянйй 
Хворается — нездужається, недобрйться 
Хвораніе — слабування, хорування 
Хворать, захворать — слабувати, хорувати, 

нездужати 
Хворостина — хврростйна, хвойдйна, (на 

стріху) — півзина 
Хворостинньїй — хворостяний, хмизнйй 
Хворостникь — хворостнй(я)к, хмизняк 
Хворость— 1) хворост, хмиз, хамло; 2) вер¬ 

гун, (частіше мн.) — вергунй 
Хворость, хворь — хворість, хвброщі 
Хворий — хворий, слаойй, недужий 
Хвостать, хвостнуть, ся — хвйськати, хльб- 

стати, хвйсьнути, хльоснути 
Хвостець — купер, куприк, огузок 
Хвостистьій — хвостатий 
Хвостовий — хвостовйй 
Хвость, (здр.) хвостикь, (поб.) хвостище — 

хвіст (р. хвоста), хвостик, (поб.) — 
хвостяга, хвостйще, (з самого по¬ 
чатку) — репиця, (у сома) — ббмах, 
(у барана) — бурдюк, курдюк 

Хвощевина, хвощь, рос. Ериізеїшп агуеп$е 
Ь. — пестиш, пестиші, польова со¬ 
сонка. Е. Ьуешаїе Ь. — хвіщ, хвощ, 
В. рга,1еп8е Ь. — хвощай 

Хвощь — віхоть 
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Хвоя — чатйна, хвоя, глйця, шпйлька, 
голка (чатйнного або хвояного 
дерева) 

Хижіша, хижинка — хатка, хатйна, хатйн- 
ка, (абй яка) — халупа, халупина, 
халупчйна, хатчйна 

Хижинньїй — хатній, халупний 
Хижникь, ца — халупник, ця 
Хиканіе — хіхікання, прсьмішки ( 
Хикать, хикнуть — хіхікати, х)хотіти, хі¬ 

хікнути, хихйкати, хихотіти 
Хиленькій — кволенький, слабенький 
Хило — слабовито, хоровйто 
Хилость — хйрність, слабовйтість, хорови¬ 

тість, недолужність 
Хильїй — кволий, хйрний, хоровйтий, сла- 

бовйтий, нездорбвкуватий, недо¬ 
лугий, недолужний 

Хиліть, похиліть — хйріти, похйріти, охля- 
сти, упадати, упасти на сйлах 

Хилякь — плотуха 
Химера — химера 
Химерическій, химерний — химерний, не¬ 

подобний 
Химикь — хймик, хершк 
Химически — хи(е)мірно 
Химическій — хи(е)мічний 
Химія — хй(е)мія 
Хиромантикь — ворожбит (по долоні), хи- 

романтик , 
Хиротонисать — хиротонісати і д. Рукопо- 

лагать 
Хиротонія — хиротбнЦ , 
Хиріть — хйріти, хирніти, гйбіти, чев’яді- 

ти 
Хитренькій — хитренький, лукавенький 
Хитрець — хйтрий, хитрець, крутарь, 

крутій 
Хитрить — хитрувати, політикуватися 
Хитро — хйтро, лукаво 
Хитроватьій — хитренький 
Хитросплетеніе — вйкрутні, хйтрощі 
Хитрость — хйтрість, хйтрощі; мудрація. 

— Употреблять х. — братись на спосіб 
Хитроумньїй — хйтромудрий 
Хитрий — хйтрий 
Хихикать — д. Хдкать ( 
Хищеніе — крадіж, ка, драпіжство, здйр- 

ство 
Хищникь — хижак, драпіжрик 
Хищница — хижачка, драпіжниця 
Хищничать — хижачити , 
Хищническій — хижацький, драціжний 
Хищничество — хижацтво, драпіжство 
Хищность — ХЙЖІСТЬ ' 

Хищньїй — хйжий, драпіжний 
Хладнокровіе, хладнокровность — зимно- 

кровність, холоднокровність, бай¬ 
дужність 

Хладнокровньїй, но—зимнокрбвний, холод¬ 
нокровний, байдужий, байдуже, з 
холодним серцем 

Хламида — хламйда 
Хламидньїй — хламйдний 
Хламовщикь — тандйтник 
Хламостить, захламостить — завалювати, 

завалйти, замотлошйти , 
Хламь — мотлох, базалучча, хлам, хламіт- 
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тя, завадь, валява 
Хлебаніе — сьорбання, хлептання 
Хлебатсль — хлептун 
Хлебать, хлебнуть — сьорбати, хлебтати, 

хлептати, хлестати, сьорбнути і т. д. 
Хлебеть — хлепіт 
Хлебокь — сьорббк 
Хлестаніе — хльостання, хвиськання, ляс¬ 

кання 
Хлестать, хлестнуть, ся — хльостати, 

стьобати, хвиськати, ляскати, хвбсь- 
кати, шмагати, мбрськати, хльос¬ 
нути, стьобнути, хвиснути, ляснути, 
морснути 

Хлесткій — ляскучий, хвиськйй, хвисткйй 
Хлесь — хвись 
Хлобьістать, хлобиснуть — 1) мотатися, 

тіпатися, теліпатися, бйтися; 2) бйти, 
лупйти і д. Ударять 

Хлопальщикь — плескач, ка, ляскач, ляс- 
качка 

Хлопаніе—- плескання, хлопання, ляскання, 
грюкання 

Хлопать, хлопнуть — плескати, -снути; хло¬ 
пати, хляпати, ляскати, хлопнути, 
хляпнути, ляснути. — Хлопать вь ла- 
доши — плескату в долоні. — X. плаза¬ 
ми — лупати, кліпати очйма. — Хлоп¬ 
нуть дверьми — грюкнути, гуркну¬ 
ти, грякнути, грюконути, хрьопнути 
дверйма 

Хлопокь — клочча, косма 
Хлопбкь — бавовна, бавонь, бавина. — X. 

кіевскій, Азсіеріаз Зугіаса—ластівець 
Хлопотаніе — клопотання, клопоти, падь- 

кання 
Хлопотать — клопотати, ся, дбати, піклу¬ 

ватися, турбуватися, падькати, ся, 
(дуже) — побиватися 

Хлопотливо — клопітно, заходно 
Хлопотливость — клопітність, захбдли- 

вість 
Хлопотливьій — клопітлйвий, клопітнйй, 

заходливий 
Хлопотня— 1) лопотня, гуркотня, грюкот- 

неча; 2) клопоти, клопітня 
Хлопогунь, хлопотунья — клопотун, ха, 

(метушливі) — побігач, квоктуха 
Хлопотьі — клопіт, клопоти, заходи 
Хлопоухій — каплаухий, клапо^хий 
Хлопушка — хлопавка, п^кавка 
Хлопчатая бумага — бавовна 
Хлопчатникь, рос. Оо$$уріиш ЬегЬасешп Б. — 

бавовник 
Хлопчатобумажньїй — бавовняний, бавня- 

ний. — Хлопчатобумажная ткань — 
бавовнянка 

Хлопь — бух, лясь, лусь, лур , 
Хлопье — клочча, пластівці, пластівні. — 

Снігь хлопьями — сніг пластівець. 
— Хлопьями падающій—пластівнйстий 

Хлористий (хим.) — хльорйчний 
Хлороводородь — хльоровбдень 
Хлорнокислая соль — солян 
Хлорний (хим.) — хльорний 
Хлорь (хим.) — хльбр 
Хлинуть — линути, ргінути, порйнути, 

хлюпнути, гунути, пороснути, бурх¬ 

нути 
Хльїнца — д. Рьісца 
Хльїсть, хльїстикь — 1) прут, прутик, лозй- 

на, лозйнка; 2) бич, бйчик; 3) (сек- 
тяр) — шалапут 

Хльїсть — ляс^>, хвись ! 
Хлібець — хлібець, хлібчцк і д. Хлібь 
'Хлібенньїй — хлібний, хлібовий 
Хлібина — обніж, перга 
Хлібникь— хлібник, хлібопека, пекарь 
Хлібничій — пекарський, пекарів 
Хлібница — П хлібниця, пекарка, перепі- 

чайка; 2) рос. Саііа раїикігіз Ь. — 
фіялковцй корінь 

Хлібний — хлібний. — X. дерево, Агіосагрш 
іпсі$а—хлібовець,—X. квашня—діжа 

Хлібня, хлібная — хлібня, пекарня 
Хлібодарь — шафар, хлібодар 
Хлібопашенньїй — хліборобський, рільнй- 

чий 
Хлібопашество — хліборобство, рільнйцтво 
Хлібопашествовать — хліборобити 
Хлібопашець — хлібороб, землероб 
Хлібопашньїй — хліборобний 
Хлібопекарня — пекарня, хлібопечня 
Хлібопекарь, хлібопекь — рекар 
Хлібопеченіе — печення хліба 
Хлібоплодь (росл.) — хлібовець. Агіосагрих 

іпсіза 
Хлібопродавець — хлібопродавець 
Хлібородіе — врожай ,на хліб 
Хлібородний — хліборідний і д. Урожайний 
Хлібосоль, хлібосолка — хлібосол, ка, го- 

стйнний чоловік, —а жінка 
Хлібосольний — хлібосольний, гостйнний 
Хлібосольство — хлібосольство, гостйн- 

ність 
Хлібоід — хлібрїд , 
Хлібушка — хлібець, хлібчик , 
Хлібь — хліб, (здр.) — хлібець, хлібчик, (ди¬ 

тяче) — папа, папка, (невипечений)— 
глевкйй х., глевтяк. — Більш х. — бул¬ 
ка, (з лапками зверху, помащений 
олією) — книш. — Горбушка, краю- 
ха х. — окраєць, окрайчик. — Горохо¬ 
вий х. — горохв’яник. — Гречневьій 
х. •— гречаник. — Ломоть, ломтикь х. 
— скйоа, скйбка, скйбочка. — Плоскій 
х. — перепічка, підпалок, корж. — Пас¬ 
хальний х. — паска, баба. —Прісний 
х. — прісняк. — Пшеничний х. — пше- 
нйшник, палянйця, палянйчка, (ма¬ 
ленький, круглий)—буханець.—Ржа- 
ной, черньїй х. — хліб, жйтний X., 

житняк.—Свадебньїе хліби—коровай, 
шишки, голубки, борона, гребінь 
(або) праник, лежень, верч, дйвень 
(або) калач. —Хлібьі валять — діжу 
виробляти; 2) пашня, пашниця, 
збіжжа ( 

Хлібь-соль — хліб-сіль, хліб та сіль. — 
Хлібь-соль водить — бувати в хлібо- 
сблі , 

ХлІВЬ, ХЛІВІШІКО — хлів, хлівець, ХЛІВЧИК, 

(без дверей) — повітка, (для волів) 
— вол(о)івня, бичня, (для гусей) — 
гусятник, (для корів) — коровник, 
короварня, (овечий) — кошара, (для 
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свиней) — свинюшник, свинарник, 
свинйнець, куча, (де одгодовують 
свиней на сало) — саж, (для телят) 
— телятник 

Хлябать — уляпати 
Хлябь — прірва, безодня 
Хмелеводство — хме(і)льнйцтво 
Хмелеводь — хмеляр 
Хмелевой — хмільовйй, хмілевйй, хмеле- 

вйй 
Хмелина — хмелйна, гйчка 
Хмелить — хмелйти 
Хмель — 1) рос. Нишиїцх Ьириіиз Ь. — хміль 

(р. хмелю); 2) хміль, чмир. — Во хме¬ 
лю — на підпйтку, під п яну руку 

Хмельникь — хме(і)льнйк 
Хмельиой — 1) шдпйлий, на підпйтку; 

2) п’янкйй, міцнйй 
Хмельное — п’яне , ( 
X міліть, охміліть — хмеліти, п’яніти, впи¬ 

ватися 
Хмуреніе — суплення 
Хмурить, нахмурить, ся — 1) супити, на¬ 

суплювати, хмурити, ся і д. Насу¬ 
питься; 2) їжити, ся, стовбурчити, ся, 
наїжити, ся, настовбурчити, ся 

Хмурньїй — похмурий, понурий 
Хмьілить — обтісувати це.глу 
Хиьїканіе — пхйкання, скімлення 
Хньїкать — пхйкати 
Хоботь — 1) (у слона) — хобот: 2) (у комах) 

— сосальце 
Ходатай — заступник, старатель; посе¬ 

редник, ходатарь. — X. по діламь — 
повірений, (глумливо) — брехунець 

Ходатаица, ходатай піша — заступниця, ста- 
рателька; посередниця 

Ходатайство — заступництво, клопотання 
Ходатайствовать — заступатися, обставати, 

ставати за кого; клопотати, ся 
Ходебіцикь — коробейник, варяг 
Ходень, у виразі: ходенемь ходить — хо- 

дором ходйти 
Ходить — ходйти, ступати. — X. по міру — 

просйти мйлостиню, по-під вікнами 
ходйти, простягати руку, старцю¬ 
вати, жебрати. — X. по, чьимь сто- 
памь — 1) уступати у слід, перейма¬ 
ти і д. Подражать; 2) слідкувати, 
стежити, зорйти і д. Слідить. — X. за 
кімь — доглядати (кого). — X. за 
чімь — поратися (коло чого). — X. 
по судамь — клопотати в суді 

Ходкій — легкий, бігкйй, роскбтистий (про 
судна та екипажі); похіднйй 

Ходко — легко, прудко 
Ходовой — ходовйи 
Ходокь — ходільник, ходак 
Ходулочникь, пт. Нітапіориз гиГірез — щу- 

длак, щудлачбк 
Ходуля, (частіше мн.) ходули — 1) ^одйли- 

ці, хідлі, дйби, циби; 2) хідлі (на 
коліщатках, в котрих привчають 
дітей ходити) 

Ходь — 1), хід, хода, хідня, рух; 2) хід, 
прохід, (узенький) — суткй, суточкй; 
3) збут, схід 

Ходьба — ходня, хідня, ходячка, походень¬ 

ки; хода, ходйни 
Ходячій — ходячий 
Хожальїй — посланець і д. Разсьільньїй. — 

Хожальїя деньги — гулящі гроші 
Хожденіе — ходіння, ходження, ходи 
Хозяйка, хозяюшка— хазяйка, господйня, 

паніматка, ґаздйня, хазяєчка, пань- 
матуся 

Хозяйкинь — хазяйчин, господарчий, пані- 
матчин 

Хозяйничанье — хазяїнування, господарю¬ 
вання, порання 

Хозяйничать — хазяїнувати, хазяювати, го¬ 
сподарювати, господарити, поряд¬ 
кувати, поратися 

Хозяииовь — хазяїнів, господарів 
Хозяинь — хазяїн, госпбдар(ь), хазяй, газ¬ 

да 
Хозяйски — по хазяйськії 
Хозяйскій — хазяйський, господарчий 
Хозяйственность — господарність, ощад¬ 

ність 
Хозяйственньїй, но — господарний, но, ха- 

зяйливий,во,хазяйновитий 
Хозяйствовать — господару(ю)вати 
Хозяйство— хазяйство, господарство, го¬ 

сподарка, (лас.) — хазяйствечко, го- 
сподарствечко. — Хозяйствомь устро- 
иться — охазяїнуватися 

Холеніе — пещення, пестіння 
Холера, СЬоІега пзогЬиз — холера 
Холерикь — жовчний, дражливий, пальо- 

ний,холерик 
Холерическій — холеричний; д. Холерикь 
Холерний — холерний 
Холить — пестити, пестувати 
Холка — чубок, штим 
Холмикь — пагорок, горбок 
Холмистьій — пагористий, горбастий, па- 

гірчастий 
Холмоооразньїй — горбуватий, горбкуватий 
Холмь, холмикь — горо, горбок, горбочок, 

прйгорок, пагорок, бугор, шпиле¬ 
чок, (салітровии) — бурт, (висипа¬ 
ний) — копець, (більший) — могила 

Холмиться — підноситись горбами 
Холодець — 1) холодець; 2) (росл.) — заячий 

холодок. А$рага£и$. 
Холодильникь,ца — холодник, ця 
Холодильний — холодячий 
Холодить, охолодить, ся — холодити, сту¬ 

дити, прохолодити, ся 
Холодная — холоднйця, холодна 
Холодненькій — холодненький 
Холоднехонькій — холоднісінький 
Холодно — холодно, зимно, сіверко 
Холодноватость — похолодь 
Холодноватьій, то — холодненький, ко, по- 

холодний, но ( 
Холодное — холодець, драгле холодне 
Холодность— 1) холодність; 2) байдужість 
Холодний — 1) холодний, зимний, стуле¬ 

ний, сіверкий; 2) стйлий, неласка¬ 
вий 

Холодь— холод, студень, (великий) — хо¬ 
лоднеча, лють, (дитяче слово) — 
дюдя 

Холодіть, ОХОЛОДІТЬ — ХОЛОДІТИ, холодніти. 
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холоднішати, холонути, нахолбжу- 
ватися, стигнути 

Холодянка — жаба земляна 
Холоженіе — охолбж^вання, студження 
Холопій — хлопський 
Холопка — хлбпка 
Холопскій — хлопський, рабський 
Холопствовать— 1) бути хлопом; 2) плазу¬ 

вати, стелитись перед ким 
Холопь — хлоп, кріпак, підданий, раб 
Холостежь — парубоцтво, 
Холостильїцикь — холощій, валашал 
Холостить, охолостить—валашати, викла¬ 

дати, харашати і д. Валошить 
Холостой, холость — нежонатий, пару¬ 

бок. — Холостьімь бьіть — молоди¬ 
кувати, парубкувати; бурлакувати. — 
X. рьіба — без ікри, ялова. — X. за¬ 
радь— сліпий набій (693 дробу і кулі). 
— X. строеніе — надвірна будова 

Холостякь — нежонатий, парубок, (зб.) — 
парубоцтво 

Холосгяцкій—парубоцький. — Холостяцкая 
квартира — квартйра нежонатих, без- 
женних 

Холоіценіе — валашання, виклацування 
Холстина — полотнина, полотенко 
Холстинка — полотнянка 
Холстинньїй — полотняний, полотенний 
Холсть — полотно,,(кусок) — полотнина, 

(штука) — сувій, (грубе дуже) — вере¬ 
та, ряднина 

Холстянои, холщевьій — д. Холстинньїй 
Холщевникь — полотенник 
Холя — рбскіш; пестування, панькання 
Хомутать, охомутать — надівати, надіти 

хом^т 
Хомутньїи — хомутовий, хомутний 
Хомуть — хомут, хомутець, (ремінці при 

хомуті) — набідрок 
Хомяковьій — хом’яковий 
Хомякь, Ми$ Огісеїиз — хом’як 
Хоперь — баба (палі забивати) 
Хоревьій — тхоревий 
Хорекь, хорь, з(ь)в. Мизіеіа риіогіиз — тхір, 

довгомудик, (мале)—тхорик, тхореня 
Хористка — хористка, 
Хористь — хориста, півчий 
Хороводь — танок, таночок, танчик 
Хороводний — танковйй. — X. игрьі — хре¬ 

щик, кривйй танець, король, горо¬ 
шок, вивід, шум 

Хоровой — хоровий,гуртовйй 
Хоромьі — хороми, горниці 
Хороненіе — ховання 
Хоронить — 1) (схоронить, ся) — ховати, 

сховати, заховати, ся; 2) (похоро¬ 
нить) — ховати, поховати 

Хорохориться, расхорохориться — гороїжи¬ 
тися, кострйчитися, прйндитися, 
индйчитися , 

Хорохоришко — хвалій, хвалько, чванько 
Хорошенькій — гарненький, хорбшенький 
Хорошенько — гарненько, любенько, хо- 

рюшенько 
Хорошехонько — гарнесенько, хорошесень- 

ко, любесенько 

Хорошій — гарний, хороший, добрий, доб¬ 
рячий, гожий, красний, лепський, 
ладний, доладний, порядний, фай- 
ний 

Хорошо — 1) гарно, добре, гаразд, лепсько, 
красно, хороше, додаду, файно; 
2) добре, гаразд, сількісь 

Хорошіть — гарніти, і;аршціати, кращати, 
кращіти, хорошіти, ліпшати 

Хоругвь — корогва, хоругва, корогов, ко¬ 
роговка 

Хоругвяньїй — корогв’яний 
Хорунжій — хорунжий 
Хорь — хор,гурт 
Хорьковьіи — тхоревий 
Хорьковь — творів 
Хотініе — хотіння, хіть, бажання, жадання 
Хотіть, похртіть, захотіть, ся — хотіти, 

ся, хтіти, ся, волити, бажати, ся, 
жадати, ся, манутися, кортіти, за¬ 
хотіти, захтіти, с,я, забажати, ся, 
заманутися, закортіти, (перестать) — 
перехотіти, перебажати. — Хочется 
— хочеться, баждється, кортйть, 
(надто) — приспй(і)чило 

Хотя, хоть — хоть, хоч, хоча, хоць 
Хохлатить, всхохлатить — кудлати, куйов¬ 

дити, кудовчити, патлати, роскуд- 
лати, рюскудовчити, роспатлати, 
роскуиовдити 

Хохлатка, хохлаточка — чубатка, чубаєчка 
Хохлатий — чубатий 
Хохлатіть — чубатіти 
Хохлачь — чубатень, чуприндйрь 
Хохлиться, захохлиться — їжитися, наїжи¬ 

тися, настовбурчитися 
Хохолокь — чубок, чубайка 
Хохоль — чуб, чупрйна, (на виголеній го¬ 

лові) — оселедець , 
Хохотаніе — реготання, реготіння 
Хохотать — реготати, ся 
Хохотливость — регітлйвість 
Хохотливьій — регітлйвий 
Хохотня — регітня, реготи 
Хохотунь, хохотунья — реготун, реготуха, 

реготунка 
Хохоть — регіт 
Храбрець — с(ь)міляк, небій 
Храбриться — хоробрйтися, храбрувати, 

куражитися 
Храбро — хоробро, мужно, с(ь)міливо 
Храбрость — хоробрість, мужність, 
Храбрьій — хоробрий, мужний, с(ь)міливий 
Храмовой — храмовий, церковний 
Храмь — храм, церква, дім Божий 
Храненіе — ховання, схов, сховок, захо¬ 

вання 
Храпилище — сховок, схованка 
Хранитель, ница — хоронитель, охоронник, 

охоронниця, охоронець 
Хранить, сохранить, ся — хоронити, хова¬ 

ти, берегти, боронити і д. Сохранять 
Храпливьій — хропливий 
Храпнуть — хропнути 
Храпокь — 1) хропок; 2) храп, храпи. — 

Взять на храпокь — нахрапом взярі 
Храпунь,храпунья — хропун, ха, хропій, 

'ка, хропко 



Храпь 503 Цапаться 

Храпь — 1) храп, храпи (середня частина 
носового хребта); 2) д. Храпініе 

Храпініе — хропіння, хроціт, хропак 
Храпіть, храпнуть — хропіти, хропти 
Хребетний — хребтовий, хребетний 
Хребеть — 1) хребет, (тіло коло його) — по- 

хребтина; 2) пасмо, стяг, кряж (гір) 
Хрестоматія — читанка 
Хрипливость — хрипливість, хриплість 
Хрипливий — хрипливий, хрипкий 
Хриплий, ло — хриплий, ло 
Хрипнуть, охрипнуть — хрипнути, захрип¬ 

нути 
Хрипота — хрйпавка, хрйпа(о)виця, хрйп- 

ка 
Хринунь, хрипунья — хрипун,ха 
Хрипьніе — хрйци, хрипіння 
Хрипіть — хрипіти, харчати, хавчати 
Христарадничать — просйтц Христа ради, 

старцювати, по-під віконню ходй- 
ти, жебрати 

Христіанинь, христіанка — християнйн, 
християнка 

Христіанскій—християнський. — Христіан- 
ски — по християнськи 

Христіанство — християнство 
Христоборець — антйхрист, христоборець 
Христосоваться, похристосоваться — хри¬ 

стосуватися, христуватися, похри¬ 
стосуватися, похристуватися 

Христославь — віршувальник 
Христось — Христос, Спас, Спасйтель 
Хроманіе — шкандибання, шкатульгання 
Хромать — шкандибати, шкатульгати, куль¬ 

гати, куляти, кривуляти 
Хромой — кривйй, кульгавий, кулявий 
Хромоногій — кривоногий, куртонбгий, 

кульгавий 
Хромоножка — кульга, шкандйба, кривуля 
Хромота — крйвість, кульгавість 
Хроміть, охроміть — окривіти 
Хроническій — хронічний, затяжнйй 
Хронографь — і) літопйсець; 2) літопис; 

хронограф , 
Хронологнческіи — хронологічний 
Хрупать, хрупнуть — хрускати, хруснути 
Хрупкій — хрускйй, крухкйй, крихкий,, лам- 

кйй, (про чоловіка) — крихкотілий 
Хрупкость — крйхкість 
Хрупь — хрусть 
Хрусталикь, Ьепх сгузГаїїіпа — сбчка (в оці) 
Хрусталь — кришталь 
Хрустальньїй — кришталевий 
Хрустініе — хрустіння, хрускіт, хрускот- 

ня, хрумтіння , , 
Хрустіть, хрустнуть — хрустіти, хрупотіти, 

хрумтіти, хруснути 
Хрущь, ком. ТепеЬгіо шоіііог — хрущ 
Хрьічевка — стара баба 
Хрьічь — старйіг дід, дідуга, дідуган, ста- 

рйй хрін, шкарбун 

Цапаніе — хапання, хапанйна 
Цапать, цапнуть, ся — 1) хапати, цапати, 

хапнути, цапнути; цупитй, поцупи- 

Хріновникь — хріновище 
Хреновой — хріновйй 
Хрень, рос. СосЬІеагіа агшогасіа — хрін 
Хрюкало — пйсок свинячий, рййка 
Хрюканіе — рохкання, рбхкіт 
Хрюкать, хрюкнуть — хрюкати, хрьокати, 

рохкати, хрюкнути, хрьбкнути 
Хряскь — хруск, хруст, труск 
Хрясть — хрусть , 
Хрястіт(>, хряснуть — хрустіти, хрускати, 

тріскатися, лускати, тріщати, хрус¬ 
нути, тріснути, луснути 

Хрящеватость — хрящуватість 
Хрящеватьій — хрящуватий, хрясткуватий 
Хрящевой — хрящовйй 
Хрящь — 1) хрящ, хрйщик; 2) жорства, д. 

Песокь 
Худенькій — 1) худенький, худорлявень¬ 

кий; 2) аой-якйй, поганенький, ле- 
даченький 

Худо — зле, погано, кепсько, недобре, не¬ 
гоже, негарно 

Худо, худа — лйхо, зло, шкода, крйвда, 
лихо 

Худоба — худість, худорлявість, худчина 
Художественньїй — артистйчний, мальовнй- 

чий, художній, художницький 
Художество — мистецтво, артйзм, штука, 

художество 
Художникь, ца — мистець, артйст(а), артист¬ 

ка, художник, ця, м^ляр 
Художническій — артистівський, худож¬ 

ницький, малярський 
Худой — 1) поганий, кепський, злий, злець- 

кий, лихий, недобрий, негарний, 
негожий; 2) худйи, худорлявий, 
щуплий, кощавий, сухий, сухорля¬ 
вий 

Худосочіе — хирлявість, малокровність 
Худосочний — хирлявий, малокрбвний 
Худость, худощавость — худість, худорля¬ 

вість 
Худощавьій,— худйй, худорлявий ( 
Худшій — гірірий, поганчий, поганіший 
Худіть — худіти, хурнути, марніти 
Хуже — гірше, поганіше, прганше. — )(. ста¬ 

новиться, стать — гірщати, погірша¬ 
ти. — X. в(сето — наигірш, найгірше, 
найпоганіше. — Какь можно хуже 
— як найпоганіше 

Хула — ганьба, огуда, хула, осуда 
Хуленіе — гудьба, хулення 
Хулитель, ница — огудник, ця, ганебник, 

ця 
Хулительньїй — огудливий, осудливий 
Хулить — гудити, ганити, ганьбйти, лихо¬ 

словити 
Хульньїй — х^льний 
Хуторской — хуторськйй 
Хуторь, хуторркь — хутір, хуторець 
ХІрить — вичіркувати і д. Захіривать 

Ц- 
ти, тягтй, потягтй; 2) д. Ударять 1 
Цапаться — дертися, дряпатися, шкряба¬ 

тися 
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Цапкій — хапкий, чіпкий 
Цаплинь — чаплин 
Цапля, пт. Агбеа — чапля, чапура 
Цапь — цоп, тьоп, геп і д. Хвать 
Цапь — сапка, сапки 
Царапаніе — дряпання, шкрябання 
Цараиать, царапнуть, ся — дряпати, шкря¬ 

бати, шкряботіти, дряпнути, вдряп¬ 
нути, шкрябнути, вшкрябнути, по¬ 
дряпати, ся 

Царапина, царапинка,, цапина— вдряпнуте, 
поподряпане місце, уразка 

Царапка — дряпун, ха, шкребтач, шкрябо- 
тушка 

Царапница, рос. Саііит арагіпе Ь. —деряб- 
ка, дереза, липчйця, липець 

Царевичь — царевич, царенко 
Царевна — царівна 
Царевь — царів 
Царедворець — царедворець 
Царекь — царик , 
Цареубійца — цареубійник 
Царить — царювати, панувати 
Царица — цариця 
Царица луговь, рос. Зрігеа иішагіа Ь. — бу¬ 

зина болотна, прошник, огірошник, 
медуниця, кашка, жаб’ячі коно¬ 
пельки 

Царски — по царському 
Царскій — царський, цісарський. — Ц. ві¬ 

нець, рос, Ргіїіііагіа ііпрегіаііз — 
крин. — Ц. кудри, рос Ілііит Магіа- 
§оп І.. — лісна лілія, маслянка, мас- 
ляночка. — Ц. скипетрь, рос. УегЬаз- 
сит ТЬарзиз — царська с(ь)вічка 

Царственньїй — царський 
Царство — царство, держава 
Царствованіе — царювання; панування. — 

Вь царствованіе — за царювання, за 
царя 

Царствовать — царювати, цісарювати, пану¬ 
вати ( 

Царь — царь, цісарь. — При царі — за царя 
Цаца — цяця, 
Цвиль — насіння хмелю 
Цвіль — ц(ь)віль і д. Плісень , 
Цвісти — квітувати, ц(ь)вістй, квітнути, 

квітити, ся, квітчатися, квітніти, 
проц(ь)в|тати, 

вітеніе — кв)Т, квітнення 
вітикь — квіточка 

Цвітистьій — квітйстий, квітчастий, бар- 
вйстий , 

Цвітить — барвйти проц(ь)вітувати 
Цвітникь — квітнйк, ц(ь)вітнйк 
Цвітної! — квітнйй, ц(ь)вітнйй, ц(ь)вітча- 

- стий, кольоровий,барвйстий 
Цвітоводство — квітникарство , 
Цвітокь, цвіточекь — квітка, квіточка, 

(що не роспустилась ще) — пуп’я¬ 
нок, пуп’яшок, (папірова, що квіт¬ 
чають образи) — теремок, (з рожі) — 
рожйна 

Цвітоносньїй— квітоносний, квітодайний 
Цвіторасположеніе — ц(ь)вітостан. ІпПогез- 

сепііа 
Цвіторазсіяніе — ц(ь)віторозсіяння 
Цвіточникь, цвітоводь — квітникарь 

Цвіточница — квітникарка 
Цвіточньїй — квітовйй, квітковйй. — Ц. 

пьіль— квітковйй пил, (що збирають 
бджоли) — перга ( 

ЦвІТЬ — 1) (мн.) ЦВІТЬІ — ц(ь)віт, квіт, 
квіти, квітка, квіткй. — Цервьій ц. — 
первоц(ь)віт. — Цвітами убирать, 
убрать — квітчати, уквітчати, заквіт¬ 
чати;^) (мн. цвіта) — колір, барва, 
ц(ь)віт, масть. —Терять цвІть — ли¬ 
няти 

Цвітущій — квітчастий, квітнучий 
Цвіченіе — кольорування, фарбування 
Цедулка — писулька, цидулка 
Цейхгаузь — чехавз, цекавз 
Цементировать — цементувати 
Цементний — цементовий 
Цементь — цемент, джумур 
Цензировать — цензурувати 
Центрнфоль (росл.) — троянда, повна ро¬ 

жа. Коза сепІіГоІіа 
Центральний — центральний, осередній, 

осередковий , 
Центробіжньїй — відбіжций. від’осередній. 

— Ц. сила — відбіжна сйла 
Центростремительний — центротяжний, до- 

осередній, досередковий 
Центрофугь (на сахарнях) — пробілка 
Центрь — центр, центро, осередок 
Церва, рос. Кезеба Іиіеоіа Ь. — жовто- 

ц(ь)віт, хаврашок ( 
еремониться— церемонитися, маніритися 
еремонія — церемонія, обхід 

Церемонность — церемонність ( 
Церемонний — церемонний, манірний 
Церковнослужитель— церковнослужйтель 
Церковникь — церковник 
Церковний — церковний. — Ц. общество 

— братство, (член йрго) — братчик 
Церковь — церква, храм, дім Божии, (здр.) 

— церковця. — Соборная ц. — собор, 
катедра 

Цесаревичь,— цесаревич, царенко 
Цесарь — цісарь 
Цессюнарь — переємець 
Цехової! — цеховйй, цеховйк 
Цехь — цех, (старший у цеху) — цехмей- 

стер, цехмйстр, (помішники) — 
клюшник, підстарший, молодчий 
брат; (збори, з нового братчика): 
уступчина, вступне, вписове, (за 
новонарожденого) — покраса, (з то¬ 
го братчика, що женить сина) — 
опука 

Цикорій, рос. СісЬогіиш — цикорія. — Ц. ди¬ 
кій,, полевой, С. ІпІіЬиз ь. — петрів 
батіг, (частіше мн.) — петрові бато¬ 
ги. — Цикорія желтая, дикая — д. 
Одуванчикь 

Цилиндрическій — вальцюватий, цівкастий, 
циліндричний , , 

Цилиндрь — вал, валець, цівка, циліндер, 
(на котрий намотується основа) — 
снівнйця 

Цимбалисть — цимбалйст(а), цимбалистий 
Цинковать — цинкувати 
Цинковий — цинковий, циновий 
Цинкь, 2іпсит — цйнок, цйна 
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(мн.) — дзиґарі. — Карманньїе часьі 
— годинник, д^игарок. — Крьітьіе ч. 
— сліпі дзигарі; 2) царта, стійка, 

Чахльїй — чахлий, змарнілий, помарнілий 
Чахнуть — сохнути, чахнути, марніти, ни¬ 

діти, скніти, кбщати 
Чахотка, РЬіЬі$і$ — сухоти, сухотка 
Чахотньїй, чахоточньїй — сухотний 
Чаша — чаша; чара, келих 
Чашечньїй — філіжанкбвий 
Чашка, чашечка — миска, мисочка, чашка, 

чашечка. — Чайная ч. — чашка, філі¬ 
жанка. — Бісовая ч. — шаля, шальки 

Чашникь — підчашник, підчаший 
Чаша — гущина, гущавина, гушавнйк, густ- 

вина , , 
Чаще — частіш, частіше. — Чаще всего — 

найчастіше 
Чаяніе — сподіванні} і д. Ожиданіе 
Чаятельньїй — сподіваний 
Чаять — сподіватися і д. Ожидать. — Я не 

чаяль вась вйдіть — не сподівався 
вас бачити. — Она вь немь души не 
чаеть — вона за ним душі не чує, дух 
ронить 

Чвакать, чвакнуть —- цьмакати,цм’якати, 
цямкати, цямкнути 

Чваниться — чванитися, пишатися, велича¬ 
тися, приндитися 

Чванка — гордівниця, пишаха 
Чванливость — чванливість 
Чванливьій, чванньїй — чванливий, чвань¬ 

куватий, чванько, пихатий, бундюч¬ 
ний 

Чванство — чвань, пиха, гордощі 
Чвань — чванько і р. Спесивець 
Чваркать — жв’яхтіти, чвііркати 
Чебакь, риба Сургіпи$ ЬагЬих — чабак 
Чей, чья, чье, чьи — чий, чия, чиє, чиї. — 

Чей-то — чийсь. — Кое чей — де-чий 
Чека, чекуша — заколесник, льоник, кілок 

(у возі) 
Чеканить— бити, вибивати ,(монету) 
Чеканка — вибивання, карбівка 
Чеканний — битий 
Чекань — 1) штемпель, штемп; 2) келеп 
Чекмарь — довбня, толок, д. Трамбовня 
Челнокь, челночекь — човник, човничок 
Челнь — човен, каюк, душогубка 
Челночньїй — човниковий 
Чело — 1) чоло, лоб; 2) челюстр (печі) 
Челобитна, челобитная — супліка 
Человой — чоловий 
Человіколюбець — чоловіколюбець 
Человіколюбивьій, во—чоловіколюбний, но 
Человіколюбіе — чоловіколюбство 
Человіконенавистникь—чоловіконенавид- 

НИК ' 

Человікь -— 1) чоловік, ^юдйна, (добрий) — 
чолов’яга, чоловічина. — Государ- 
ственньїй ч. — державний муж; 
2) наймит, челядник 

Человічекь — чоловічок, людйнка 
Человічески — по людськи, по людяному 
Человірескій, чоловічій —людськйй, чоло- 

вічеський 
Человічество — 1) людіи, людство; 2) люд¬ 

ськість, людяність 

Человічность — людяність, людськість 
Человічньїй — людяний 
Челюстньїй — челюст(ь)овий 
Челюсть, (мн.) челюсти — челюсть, челю- 

сти, щелепа, щелеп, щелепи 
Челядь — слуги, челядь 
Чемерица, чемеричникь, рос. Уегаїеиш і 

НеІІеЬогш — V. Т оигп — чемериця, че- 
меруха, V. аІЬшп Ь. — біла чемерй¬ 
ця, чемернйк, ця, Н. пі§ег Ь. — го- 
рйц(ь)віт, стародубка, чорна чеме¬ 
рйця, чемернйк чорний 

Чемерничний — чемерйцевий,чемерйцьо- 
вий 

Чемерь— 1) хребет, (власне) кістняк хреб¬ 
товий; 2) чемер (чорна хвороба у 
коней) 

Чемодань — чамайдан; клунок, тлумок, па¬ 
кунок ' 

Чепець, чепчикь — черець, очіпок 
Чепуха, чушь — нісенітниця, бридня, дур- 

нйця, незнать-що, теревані, бане- 
люки, казна-що, курзю-верзю 

Червець, ком. Соссиз — червець 
Черви — 1) чйрва, чйрви (в картах); 2) д. 

Че[)вь 
Червивьіи — червйвий 
Червивіть — червйвітр 
Червленіть- червонити ' 
Червонець — черв(о)інець (р. червінця), 

дукат 
Червонньїй — 1) червоний; 2) чирвовий (в 

картах) 
Червоточина — червотбча, червотбка, чер¬ 

воточина 
Червоточний — червйвий 
Червь, червякь, червячекь — гробак, хро¬ 

бак, робак, черв’йю червак, (мн.) — 
черви, хробакй, (зо.) — черва, хро¬ 
бацтво. — Ч. древоточець — шашель. 
— Ч. світящійся — с(ь)вітляк, блищак 

Червяковьій — гробаковий, хробаковий, ро¬ 
баковий 

Червячекь — гробачок, хробачок, червачок 
Чердакь— Цгора, горіще, горйще; 2) вйш- 

ка, горішня р(ь)вітлйчка 
Чердачньїй — горішній, горйшній 
Чередникь, ррс. Супо2Іох5иш оГПсіпаїе Ь. — 

живокіст, чорнокорінь, собачий ко¬ 
рінь, собача медунка, собачка, во¬ 
ловий язйк 

Чередной — черговйй і д. Очередной 
Чередоваться — чергуватися 
Чередь — черга і д. Очередь 
Черезсідельникь — черезсідельник 
Черезчурь —(надто, занадто, через край, 

через міру 
Черезь — через, крізь, у, за 
Черезь море — через море. — Черезь окно — 

крізь вікно. — Черезь годь возвра- 
щусь — за рік, через рік повернуся. 
— Черезь н^сколько дней заболіла 
и она — у кілька днів занедужала й 
вона. — Черезь зльїхь враговь — за 
лихйми ворогами 

Черемица, рос. АІІіигп игзіпигп Ь. — ле- 
вурда 

Черемуха, рос. Ргипиз Расіиз Ь. — черемха. 
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Чечевиця, рос. Егушп Ьепз Ь. — сочевиця, 
сочка,(ш)чачавйця 

Чечевичиьій — сочевичний, ш(ч)ачавйчний 
Чечевицеобразньїй — сочкуватий 
Чечениться — комезйтись 
Чечеть, чечетдса, пт. Р.гіпдіїїа Ііпагіа — че- 

чіт, чечітка, чечіточка 
Чешуекрьільїй—лускокрйлий. — Чешуекрьі- 

льія пасі.комьія, Зеріїіоріег — луско- 
крйлі комахи,лускокрильці 

Чешуеобразньїй — лускуватий 
Чешуйникь, рос. Еатгаеа Здиатагіа Ь. — 

Петрів хрест, шпараговий ряст, 
маслянки 

Чешуйньїй — лусковйй 
Чешуистьій, чешуйчатьій — лускатий, лу¬ 

скуватий 
Чешуя — луска, (на гадюці) — линовище 
Чибись, пт. Ргіп^а уапеїіиз — чайка 
Чивьій — щедрии 
Чижевникь, рос. Суіізиз ЬіЛогиз Ь. Нег. — 

зіновать, рокйтовий кущ, дереза 
Чижь, чижикь, чижовка —- чиж, чйжик, чи- 

жйця (пт. РгіпдіНа^ріпиз) 
Чикать, чикнуть — 1) різати, чйкати, чи- 

крйжити; 2) цокати 
Чилига, рос. — 1) Сага^апа Гпрезсепз Бс. — 

деррза, люкрешя, сибірка, рокйта, 
чепіжник; 2) д. ^Іижевникь , 

Чиликанье —,ц(ь)вірінькання, ц(ь)віркіт, 
(р. ц(ь)віркоту), ц(ь)віркотацня 

Чиликать, чиликнуть — ц(ь)вірінькати, 
цьвіркотати 

Чилимь, рор. Тгара паїарз Ь. — болотні, 
водяні, чортові горіхи. — Земляной 
ч. ТгіЬиІиз Іеггезіпз І... — колючкй, 
якорці 

Чина, рос. ЬаіЬугиз ргаїепзіз Ь. — горошок, 
журавлйністручкй 

Чикарь, рос. Ріаіапиз огіепіаііз І.. — явір 
Чинить — 1) (учинить, ся) — чинйти, робйти, 

творгіти, діяти, учинйти, счинйти, 
зроойти, удіяти, ся; 2) (начинить) 
— начиняти, напихати, набивати, 
начинйти, напхати, набйти; 3) (по- 
чинить) — лагодити, латати, полаго¬ 
дити, полатати; 4) набивати(бомбу) 

Чиниться — церемонитися 
Чинишко — чинок 
Чинка — латання, лагодження 
Чинность — пристойність, порядність 
Чинньїй, но — пристойний, порядний, но 
Чиновшікь — урядовець 
Чиновническій — урядовців, урядницький 
Чиновний — сановйтий 
Чинь — 1) ранґа, чин; 2) стан, стать, 

звання; 3) чин, устав, порядок і ,д. 
Обрядь. — Чинь чиномь — як слід, 
як водиться, як годиться 

Чирей — чиряк, чирка, болячка 
Чирикать — д. Чиликать 
Чирикь — ц(ь)вірінь 
Чирокь (пт.) — чиренка. Апаз сгеоса 
Чирьішекь — чирячок 
Чирьеватьій — чирякуватий 
Численіе — чйслення, лічення, рахувацня 
Численность — число, чйсельність, кіль¬ 

кість 

Числитель — чйсельник, мислитель 
Числительное ИМЯ-ЧИСЛІВНИК 
Числить, ся -— чйслити, ся, лічйти, рахува¬ 

ти, ся 
Число — 1) числр. — Среднцмь числомь — 

середнім ліком, пересічно; 2) число, 
день (місяця) ' 

Чистогань — готові гроші, готівка, гото- 
вйк і д. Наличность 

Чистенькій — чистенький 
Чистехонько — чистесенько 
Чистилище — чистйлище 
Чистильщикь, ца — чистйльник, ця 
Чистилищний — чистйлищний 
Чистительньїй — 1) чистйльний; 2) прочи- 

с(т)нйй 
Чистить, вичистить, очистить, ся — чйсти- 

ти, обчищати, обчйстити, вйчисти- 
ся. — Ч. трубу — трусйти сажу, комін 

Чистка, чищеніе — чйщення 
Чисто — чйсто, чепурно, охайно. — Чисто- 

начисто — усе чйсто, геть усе, чисті¬ 
сінько усе ( 

Чистокровний — чистокровний, племінний 
(кінь) 

Чистописаніе — краснопис, красне писання 
Чистоплотка — охайниця,чепуруха, пере- 

білюха 
Чистоплотность — охайність, чепурність 
Чистоплотньїй, но — охайний, охаиливий, 

чепурніш, чепуристий, чепурно, 
охайно 

Чистоплоть, ка — чепурун, ха, чистюк, 
охайник, ця 

Чистополье — чисте поле 
Чистосердечіе — щиросердя 
Чистосердечность — щиросердість, щй- 

рість 
Чистосердечньїй, но— щиросердий, щйрий, 

щиросердо, щйро 
Чистота — чистість, чистота; чепурність, 

охайність 
Чистотка — чепуруха 
ЧистотЬль, рос. Спеїісіопіиш ша^из К. — чи¬ 

стотіл, чистик, глекопар, гдечк;о- 
пар, гладйшник, ростопаш,,сіре зіл¬ 
ля, старовина, ластовйне зілля, чи¬ 
стяк, чистець ( 

Чистий — чйстий, йсний;,с(ь)вітлий; сльо- 
зовйй (про воду); білии, щйрий, ви¬ 
разний; сутий. — Изь чистаго золота 
— щирозлотий 

Чисть — чистіша, новина, лісовйння, зруб 
Чистякь — 1) д. ЧистотЬль; 2) білолйций, 

білолйкий 
Чистянка — білолйця 
Читальщикь — псалтйрник 
Читаніе — читання 
Читатель, ница — читач, ка, читальник, ця, 

читець, читака (іронично) 
Читать, прочитать— 1) читати, (не вираз¬ 

но) — харамаркати, хамаркати, (лед¬ 
ве по складах) — слебезувати; 2) ви¬ 
кладати науку яку 

Чиханіе -— чхання, чйхання, ачхйкання 
Чихарда — довга лоза 
Чихать, чихнуть, ся — чхати, чйхати, ачхй- 

кати, чмйхати, чхнути, ачхйкнути. — 
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нюху, дотику, слуху 
Чувствованіе — почування 
Чувствовать, почувствовать — чути, почу¬ 

вати, ся, вчувати, відчувати, почу¬ 
ти, учути, зачути. — Чувствовать своя 
— матися, мати себе, почувати се¬ 
бе. — Чувствуется не хорошо — не до¬ 
бриться (кому).-— Ч. силу, ч. себя вь 
силі—чутися на силі. — Я не чувствую 
за собою никакихь гріховь — я не 
чуюся ні в яких гріхах, провинах. — 
Дать себя почувствовать — датися в 
знаки 

Чугунньїй — чавунний. — Ч. котель—чавун 
Чугунь — чавун 
Чудакь, чудачка — чудний, на, химерник, 

ця, чудак, чудар, дивак 
Чудачество — чудацтво, дивацтво 
Чудачить, чудесить, чудесничать — химеру- 

вати, дивачити, чудачити; штуки 
витворяти, фіглі строїти 

Чудесникь, ца — 1) д. Чудакь; 2) д. Про- 
казникь 

Чудесность — чудовність, чудесність 
Чудесньїй, но— 1) чудесний, дивний, чуд¬ 

ний, чудовний, чудесно, дивно, чудов¬ 
но; 2) чудовий, миленний, чудесний, 
чудово, чудесно 

Чудиться —■ здаватися, видаватися 
Чудньїй, но — чудовий, во; дивний, пре¬ 

дивний; на прочуд 
Чудо — чудо, диво, (велике) — предйво, чу¬ 

до диво 
Чудовище, чудище — мара, марюка, потвір, 

потвора, почвара, чудище, страхіт¬ 
тя, дивогляд 

Чудовищность — дивоглядність 
Чудовищньїй — дивоглядний, почварний 
Чудодій — чудодій і д. Чудакь 
Чудодійственньїй — чудодійний 
Чудодійствовать — чудодіяти 
Чудотворець — чудотворець , 
Чудотворний — чудотворний, чудодійний, 

чудовний 
Чудоцвьть, чудоцвітникь, рор. МігаЬіІіз 

8а1ара Ь. — царська борідка 
Чужакь, чуженинь — чужий, чужанин, чу¬ 

жинець 
Чужбина, чужбинка — чужина, чужа чужи¬ 

на, чужа сторона, чуженйця 
Чужданіе — цурання 
Чуждаться — цуратися, чужатися, ухиля¬ 

тися, сахатися 
Чуждьій — 1), чужйй; 2) непричетний (до 

чого), вільний (од чого) 
Чужевірньїй — чужовірний 
Чужеземень — чужоземець 
Чужеземний — чужоземний 
Чужестранець, чужестранка — чужйнець, 

чужоземець, чужоземка, чужанин, 

ш 
Шабашевать, отшабашевать—шабашувати, 

шабасувати, перешабашувати 
Шабашить, ошабашить — шабашити, поша- 

чужанка 
Чужестранньїй — чужоземний, чужосторон- 

ній, чужинецький 
Чужеядньїй -— чужоїдний. — Ч. растеніе, 

Ріапіа рагазіїа — чужоїдна рослйна 
Чужой — чужйй, сторонній 
Чулань, чулднчикь — комірка, комірчйна, 

ванькір 
Чулокь, (м,н.) чулки — панчоха, панчохи, 

панчішка, панчіщки 
Чулочникь, ца — ранчішник, ця 
Чулочньїй — панчішний 
Чума — чума, джума, моровйця 
Чумазка, чумазьій — нечупара, нехлюя, не¬ 

хлюй і д. Неопрятньїй , 
Чумичка — 1) ополоник, вареха., шумівка, 

д. Ложка; 2) нехлюя, задріпанка, за¬ 
мазура 

Чумньїй •— чумнйй, моровйй, зачумлений 
Чупрунь — чуб, чуприна 
Чура —- жорства, д. ІІесокь 
Чурбань— 1) пень, колода, оцупок, оцупа- 

лок; 2) опудало, незграба, неотеса, 
мамула і д. Неповоротливьій 

Чурка, чурочка — цурка, цурочка 
Чурь — цур 
Чуткій — чуткйй, чуйний, сторожкйй 
Чутко — чутко, чуйно; пйльно, уважно 
Чуткость — чуткість, чуйність 
Чуточка, у виразі: чуточку — годйночку, 

хвилйнку, трошечки 
Чуть і чуть-чуть — ледве, ледві, трохи. — 

Ни чуть не бьівало — зовсім ні. — 
Чуть ли не — трохи чи не. — Чуть 
ли не таво — трохи чи не теє, либонь 
теє. — Чуть-чуть не -— мало що не, 
трохи-трохи не, трохи, трішечки не 

Чутье — 1) чуття, почуття; 2) нюх 
Чухать, расчухать—смакувати, куштувати, 

розсмакувати, роскуштувати 
Чухь! — вацю, вацю! ацю! 
Чучело — опудало, страхопуд, маняка, одо- 

робало, доробало 
Чушка — 1) підсвинок; 2) цурка, д. Палка 
Чушки — кобури (на пистолі, при сідлі) 
Чуять, почуять — чути, почувати, учувати, 

почути,зачути, учути 
ЧІмь — ніж, а ніж, чим, як; од, від, над. — 

ЧЬмь дальше, тїмь... — що далі, 
то... — Чімь скоріе, тімь лучше — 
чим швйдче, тим краще. — Біги чімь 
скоріе — оіжй чим дуж, яко мога 
швйдче. — Чім би сість з.а работу, 
онь только гуляеть — замість того, 
щоб сісти роботу, він гальки спра¬ 
вляє, він тільки гуляє. — Свинець тя- 
жрліе, ЧІМЬ мідь — оливо тяжче від 
міді. , 

Чюмь — курінь, катряга, д. Шалашь і 
Кибитка 2 

башити, покінчати роботу, обробй- 
тися ' 

Шабашка —- неробочий, вільний, гулящий 
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час 
Шабашньїй— 1) неробочий день, час; 2)ша- 

баш(с)бвий, сабашковий 
Шабаші.— 1) шабаш, сабаш, шабас, субо¬ 

та (у жидів); 2) годі, шабаш! 
Шаберь — сябер, сябрб 
Шаблонний — шаблоновий, утертий 
Шаблонь — зразок., шаблон 
Шавка —- кундель (пес) , 
Шавкать — шамкати, шавкотіти 
Шагала, шагало — цибань, цибатень, циба¬ 

тий 
Шаганіе — ступання 
Шагать, шатнуть — ступати, цибати, ступ¬ 

нути, цибнути 
Шагистьій — цибатий 
Шагриновьій — шагреньовий 
Шагринь — шагрень (ослова або лошакова 

вичинена шкура) 
Шагь — ступінь, ступа, крок. — Шагомь — 

ходою, ступою. — Шагь за шагь — 
ходою, поступцем, нога за ногою. — 
ДІлать большіе шаги — широко сту¬ 
пати, цибати. —Тихимь шагомь —- 
тихою ходою. — Убавить шагу — 
вкоротити ходи, зменшити ходу 

Шадрикь — зола 
Шайка — 1) ватага, банда, зграя, шайка; 

2) ряжка 
Шакаль, з(ь)в. СаЬіз аигепз — шакал 
Шалапай — шелихвіст, шалапут, ледащо, 

гульвіса, лоддрь, ледарь 
Шалашньїй — курінни^ 
Шалашь — шалаш, курінь, катряга, буда, 

халабуда, халабудка. — Ярмарочньпй 
шалашь — ятка, яточка 

Шалберить, шалберничать— 1) байдикува¬ 
ти, байдувати, байдики бити; 2) дур¬ 
ницю нестіі, баляси точити 

Шалберь — байда, гультяй і д. Праздноша- 
тающійся 

Шалить — пустувати, жирувати 
Шалкерь — завіска; валець , 
Шаловливость — пустотливість, свавіль¬ 

ство 
Шаловлнвьій, во — пустотливий, во, пустб- 

ваний, но, жартовлйвий, во 
Шаловсгво, шал ость—пустота, пустування, 

пустощі 
Шалунь, шалунокь, шалунишко — пустун, 

жирун, свавільник, сваволець, бри¬ 
кун, збитбшник, кбкотень, (здр.) — 
пустунчик, брикунець, (зб.)— пусто¬ 
та 

Шалунья — пустуха, пустушка, жируха, 
брикуха, збитбшниця , 

Шалфеи, рос;, Заіуіа оїїїсіпаїіз Ь. — шавлія, 
шальвія , , 

Шалфейньїй — шавлієвий, шальвієвий 
Шаль — 1) дур, дурійка і д. Дурь; 2) шаль 
Шальной — шалений, навіс,нйи, навіжений, 

несамовйтий; божевільний; (про со¬ 
бак) — скажений , , 

Шаліть, ошаліть — шаленіти, дуріти, на¬ 
вісніти, кадйтися, ошаліти, здурі¬ 
ти, знавісніти, сказйтися 

Шаманить — чарувати, дурйти 
Шамань, ка — д. Колдунь, колдунья 

Шамая, шемзя риба Агріих сіиреоібех — 
шамайка, АІЬигпи сіиреоіаез Раїї — 
селявка, підкряжний синець 

Шампиньонь, гриб А^агісих сатрехігія Ь., 
А. есіиіія Виїї. — печерйця, печерйчка 

Шамкать — гундосити, шбкати 
Шамшить (росл.) — букшпан. Вихзих хешрег- 

УІГЄП5 
Шамшнтовьій — букшпанбвий 
Шандаль — с(ь)вічнйк 
Шандра, рос. МаггиЬіит уиїдаге Ь.,— шан¬ 

дра, М. регедгіпит РеісЬ. — білий же- 
лізняк, пйжма, шдндра 

Шанець — шанець, окіп 
Шанцевать — шанцювати, робйти шанці 
Шапка — 1) шапка (переважно тепла), (сму¬ 

шева гостроверха) — шлик, шличок, 
(повстяна) — магерка, яломбк, (з на- 
ушниками) — малахай, (кудлата і 
висока) — кучма, (овеча) — бйра, бйр- 
ка, (чабанська) — чабанка, (сукняна) 
— шо(е)ломбк, (обшита кабардою, у 
запорожців) — кабардйнка, (з ріжка¬ 
ми на взір конфедератки) — рогач¬ 
ка; 2) вінець, корона 

Шапки, шапочки, рос. Та£е(е$ егесіа Ь. — 
повнякй, купчак, жовтякй (гвозди¬ 
ки) 

Шапочникь — шапкарь, шаповал 
Шапочньїй — шапковий. — Ш. поклонь — 

шапкування. — Ш. разборь — шапко¬ 
брання. — Пришель кь шапочному 
разбору — прийшов на шапкобрання 

Шапченка — шапиця, шапчина, шапчйнка 
Шапша — вйсівки пшенйшні 
Шарабань — шарабан 
Шаравари — штанй, шаравари, (середня 

частина) — матня, (нижня) — холоші 
Шарада — шарада, загадка (на слово) 
Шарахнуться — кйнутися, метнутися, шарп¬ 

нути, шарахнути; 2) гепнути, ся, 
бебехнути, ся 

Шареніе — нйшпорення 
Шарикь — кулька 
Шарить — шарити, нйшпорити 
Шарканье — шуркання, човгання 
Шаркать, -кнуть — шуркати, шуркнути, 

човгати 
Шаркотня — шурканйна, човганйна 
Шаркь — шур! човг! 
Шарлатанить — шарлатанити 
Шарлатанскій — шарлатанський 
Шарлатанство — шарлатанство 
Шарлатань — шарлатан, шалаган, шелй- 

хвіст 
Шарлаховий — жаркйй (колір) 
Шарлота, рос. АПіиш азсаіопісит Ь. — три- 

б^лька і д. Лукь 
Шарманка — катерйнка 
Шарманщикь — катерйнник 
Шарнирь (в дверях) — петник 
Шаровидность — кулястість, кулюватість 
Шаровидньїй — кулястий, кулюватий; опук¬ 

лий, круглобокий, круглястий 
Шароглавь, рос. ЕсЬіпорз $рЬаегосерЬа1и$ Ь. 

— рострбпша, мняч, вовчі яблука, 
будяк білий 

Шаромьіжникь, ца—дармоїд, ка; чужоїд, ка 
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Шаромьіжка 514 Шелуха 

Шаромьіжка, у виразі: «на шаромижку» — 
на дурничку, на дурницю 

Шаромьіжішчать — жити на дурничку, чу- 
жоїдом жити 

Шарообразность — кулястість, одутлість 
Шарообразньїй — д. Шаровидньїи 
Шарфь — шарф(а), шалік 
Шарь, шариісь — куля, кулька, (скляний) — 

банька, (що ним гладять намітки) — 
гало, гальце, (дерев’яний невелич¬ 
кий) — галка, (з шерсти то-що) — 
опука, (з тіста) — галька, галушка, 
балабуха, балабушка, (дерев’яна, 
що діти підбивають ковіньками) — 
свинка , , 

Шастить — шелестіли, шамотіти 
Шасть — шусть, сусшь, тиць 
Шатаніе — 1) хитання, колихання; 2) веш¬ 

тання, сновигання 
Шатать, шатнуть, пошатнуть, ся — 1) хита¬ 

ти, колихати, коливати, хитнути, 
колихнути, схитнути, похитнути, 
ся; 2) хитатися, точитися, хитнути¬ 
ся, поточитися 

Шататься — віятися, хилятися, блукати, 
тинятися, никати 

Шатерникь — наметник, шатерник 
І Матірний — шатровий, наметний 
Шатерь — намет, шатро, шатер. — Живу¬ 

щій вь шатрі — шатерник 
Шаткій, шатко — хиткий, хитко, хисткий, 

хистко, хилкий, хилко, хибкий, не¬ 
сталий, непевний 

Шаткость — хиткість, хисткість 
Шатунь, шатунья — волоцюга, заволока, 

швендя 
Шаферь — дружко, дружба, боярин, (стар¬ 

ший)— старшин, боярин, (помішник) 
— піддружий 

іирникь, ца — плетун, плетуха 
іирничать — д. Сплетничать 
іранньїй — шафрановий, шапрановий 
ірань, рос. Сгоси$ заіігиз Ь. — шафран, 
шапран 

Шахматньїй— шаховий, шахматний. — Ш. 
доска — шахівниця. — Ш. игра — ша¬ 
хи, шахрати 

Шахмать — вічко (на шахівниці) 
Шахматьі — шахи, шахмати 
Шахта — шахта, закіп, шиб. — Наклонндя, 

вертикальная, продольная ш. —- укіс¬ 
на, похила, сторчові, простопадна, 
подовжня шахта. — Водоподьемная 
ш. — водотягла шахта. — Воздушная 
ш. — протягбва шахта 

Шахтерь — шахтарь, шахтярь 
Шахтньїй — шахтовий 
Шахь — 1) шах (перський); 2) шах (у грі в 

шахи) 
Шашаль — метенйця 
Шашень, Тегебо пауаііз — шашель 
Шашечница — дамнйця 
Шашечньїй—дамковйй. —Ш. игра -—дамкй 
Шашка — 1) дамка, шашка; 2) шабля чер¬ 

кеська 
Шатни — каверзи, штуки і д. ПродЬлки 
Швабра — помело, (держално) — помелйще 
Швабрить — шарувати помелом 

Ша< 
Ша< 
111 а < 
Ша< 

Швальня — швальня, кравешня 
Шведь — швед, шведин 
Швейнинь, швеинь — шваччин 
Швейний — швацький. — Ш. машина — 

швацька, кравецька машйна. —Зани- 
маться швейньїмь мастерствомь — 
швачкувати. — Швейное мастерство 
— швачкування 

Швейцарская — швайцарня 
Швейцарь — швайцар і д. Привратникь 
Швеція — Шведчина, Швеція 
Швея, швейка — шваля, швачка, шваха, 

(що вишиває шовком або золотом і 
сріблом) — гаптарка 

Шворень — сворінь, шворінь, шкворінь 
Швьіркомь — навкидя, навкидяча 
Швьірокь — кид 
Швьіряніе — кйдання, шпурляння 
Швьірять, швьірнуть — шпурляти, швирга¬ 

ти, шпурити, швирляти, шпурнути, 
швиргонути 

Шевеленіе — ворушіння 
Шевелить, шевельнуть, ся — ворушйти, ся, 

рухати, ся, ворухнути, ся, пово¬ 
рухнути, ся, зворухнути, ся. — Шеве¬ 
лить усами — моргати, вусом. — Ш. 
сіно — перегортати сіно 

Шеверенька -— куча, коєць, д. КлЬтка 
Шевронь — галун, нашйвкд (на рукаві) 
Шедеврь — шедевр, архиділо 
Шейка — шййка 
Шейньїй — шййний. — Шейньїя сочлененія 

— в’язи 
Шеишка — шййка 
Шеища — шийка 
Шеколадньїй — шеколадний, чеколядний 
Шеколадь — шеколада, чеколяда 
Шелгунь — тор^а (матроська) 
Шелевка — шалівка, ціальовка , 
Шелестить — шелестіти, шамотіти, ши- 

шйрхнути ( 
Шелесть — ціелест, шелестіння, шамотня, 

шамотіння 
Шелестящій — шелеснатий, шамкйй 
Шелковидньїй — шовкуватий 
Шелковина, шелковннка — шовковйна, шов- 

чйна, шовчйнка 
Шелковистьій — шовковйстий 
Шелковица, рос. Маги^ пі§га еі аІЬа — мбр- 

ва, шовковиця, бша шовковиця, (без¬ 
плідна) — шовкун 

Шелковичний — шовковичний. — Ш. червь 
— гусениця шовкопряда, шовковйк, 
ВошЬух шогі Ь. 

Шелководство — шовківнйцтво 
Шелководь — шовковод, шовківнйк 
Шелковьій — шовковий. — Шелковая мате¬ 

рія — шовк, саєта, єдваб, блават 
Шелкопрядь, ком. РЬаІаепа ЬотЬух—шовко¬ 

пряд 
Шелкь — шовк 
Шелуди — шолуді, пархи 
Шелудивьій — шолудивий, пархатий 
ІІІелуди ві.ть — шолудйвіти 
Шелудякь — шолудйвець, пархач 
Шелуха—лушпйна, лушпйння, шолупайка, 

лушпайка, шолупйна; луска, лупа, 
шужина 



Шелуховатьій 515 Шиповий 

Шслуховатьій — лушпайкуватий, лускатий 
Шелушеніе — лущення 
Шелушить — лускати, лущити, лузати 
Шельїхать, шелехнуть, ся — ворушити, во¬ 

рухнути, ся, колихнути, ся 
Шельма — шельма 
Шельмовать — шельмувати, банітувати 
Шепелявость — шепелявість 
Шепелявий, во — шепелявий, во 
Шепелять, прошепелять — шепеляти, шепе- 

лйвіти, прошепелявіти 
Шепелюнь, шепетунь, шепелюнья, шепе- 

тунья — шепелявсць, шепелявка 
Шепетливьій — шепелявий, шечерявий 
Шепотня — шепіт, шепотіння ' 
Шепоть — шепіт, шєпота, шепотіння, шеп- 

ти. — Шепотомь — пошепки 
Шептала — брусквина (овоч) 
Шептаніе — шептання, шушукання , 
Шептать, прошептать—шептати, шепотіти, 

прошепотіти 
Шептаться — шептатися, тишкуватися, 

нйшкатися 
Шевтунь, шептунья — 1) шептун, ха; 

2) шептун, ха, шепотйнник, ця, під¬ 
слухач і д. Наушникь 

Шеренга — лава, ряд, шерега. — Ставить 
вь шеренгу — ставити в лаву, в ряд, 
шеретувати 

Шеренговий — шереговий, рядовйй 
Шереховатость — шершавість, шерсткість; 

рапатість; кострубатість 
Шереховатий — шершавий, шерсткйй; 

кострубатий, рапатий 
Шерешить — їжити, шершавити, кошлати, 

кошматити, куйовдити 
Шерстобить — валюшник 
Шерстобитье — биття шерсти, вовни 
Шерстобойня — валюшня 
Шерстечесальная машина — чухран, чесаль¬ 

на машйна 
Шерсть— шерсть, (овеча)—вовна, (з шльон¬ 

ських овець) — шльонка, (з шпан¬ 
ських) — шпанка, (з ніг овець) — об¬ 
ніжки 

Шерстяной — шерстянйй, вовняний 
Шершавость — шершавість, шерхлість 
Шершавий — кошлатий, кострубатий; шер¬ 

шавий, шерхлий 
Шершавіть — шершавіти, кошлатіти, (про 

шкуру)— шерхнути 
Шершень, ком. Оезігиз — шершень, шершун 
Шествіе — хід, похід 
Шествовать — ітй, ступати, виступати 
Шестерикь — шестерйк 
Шсстеричие — шість раз 
Шестерна — 1) шестерня, шестірня (коней); 

2) шістка (в картах) 
Шестерной — шестиразовий 
Шестерня — шестерня (мех.) 
Шестеро — шестеро 
Шестигласньїй — шестиголбсий 
Шестидневньїй — шестиденний ( 
Шестилітній — шестилітній, шестирічний 
Шестисторонній — шестибічний ' 
Шестисторонникь (мат.) — шестистін 
Шестиугольникь — шестикутник 
Шестиугольньїй — шестикутний 

Шестнадцать, шестнадцатьій — шістьна- 
дцять, шістнадцятеро, шістьнадця- 
тйй 

Шестокь — припічок 
Шестоперь — пірнач 
Шестой — шостий, шестий. — Шестая часть 

— шестйна 
Шесть, шестикь — жердйна, жердка, (у ри¬ 

балок) — бовт, бовть, (довгий, щоб 
одпихувати) — ялинка, (стромляти) — 
віха, тичка, тичина, (знімати овочі з 
дерева) — липці 

Шесть — шість (р. шести і шоста) 
Шестьдесять — шістьдесят 
Шестьсоть — шіссор, шістьсот 
Шестью — шість разів, шістьма, шістьома. 

— Шестью шесть — шість на шість 
Шефь — шеф 
Шея — шия, (здр.) — шийка, (поб.) — шияка, 

(задня частина) — гамалик, карк, (де 
саме в’язки) — в’язи, (у вола верхня 
частина) — карк, (передня) — підгбр- 
ля, підгорлиця, підгорлина, воло, 
(та частина, на котру упирається 
ярмо) — прйпір. — Сломать шею — 
скрутити, звернути в’язи. — Сь толстою 
шеею — шнян, гамаликуватий. — Сь 
длинною шеею — довгов’язий 

Шибалка — швйгалка 
Шибкій — швидкий, прудкйй 
Шибко — 1) швйдко, прудко, хутко; 2) сйль- 

но, д£же, шпарко 
Шибкость — швйдкість, прудкість, хут¬ 

кість, шпаркість , І 
Шибче — швйдче, прудчіш, хутчій, хутче 
Шивороть — комір 
Шиканье — шйкання 
Шикарность — шикарність, шиковність 
Шикарний — шикарний, шиковний 
Шикать, ошикать — шйкати, обшйкати 
Шикша, рос. Етреігит підгит Ь. — водянка, 

голубйнець 
Шикь — шиковність, шик 
Шило, здр. шилишко — шйло, (здр.) — 

шйльце, (котрим роблять дірочки в 
решеті то що) — пробійник 

Шилообразньїй — шилуватий 
Шилохвость — качка гострохвостка. Апа 

асиїа 
Шильний -— шиловйй 
Шильничать — шахрувати 
Шина — шйна 
Шинелевьій — шинелевий, плащовйй 
Шинель —- шинеля, плащ 
Шинкованіе — шаткування. — Инструменть 

для шинкованія — шатківнйця 
Шинковать — шаткувати. — Шинкованньїй 

— шаткований 
Шинований — бушований (про колеса) 
Шинний — шйновий 
Шинокь — шинк, шиньк, шинок, шиньок 
Шиповатьій — колючкуватий, тернйстий, 

шпичкуватий 
Шиповникь, рос. Коза сапіпа Ь. — шипшй- 

на, дйка рожа, шипчак. К. е§1ап1е- 
гіа І. — жовта шипшйна 

Шиповниковьій — шипшиновий 
Шиповий — колючкуватий 



Шипучесть 516 Шмелевьпі 

Шипучесть — мусування 
Шипучій -— мусуючий 
Шигіь — 1) риба Асірепзег ЗсЬура — віз (з 

породи осятрів); 2) шпилька, ко¬ 
лючка, терня, тернина; 3) гак (в 

.підкові); 4) шпеник 
ШипІніе — шипіння, сичдння, шкварчання 
Шипіть, шипнуть — шипіти, шипотіти, си¬ 

чати, засичати, (про сало, масло на 
огні) —- шкварчауи, зашкварчати, (про 
воду}—булькотіти, клекотати. — Ши- 
пящій самоварь — шипучий самовар 

Шире — ширше 
Ширина — ширила, шир, широта, широ¬ 

чина, широчінь. — Вь ширину, шири¬ 
ною — ушир, ушйршкй, вширшки, 
завшйр, завширшки, навширшкй, 
уширочінь 

Ширить, расширить — шйрити, широчйти 
і д. Расширять 

Ширкать, ширкнуть -— човгати, човгнути 
Ширма, (частіше мн.) ширмьі — параван, 

заслона, перегородка, (маленькі) — 
хистбк 

Широкій—широкий, (дуже)— широченний, 
широчезний. — Широкая низменность 
— розділ, роздолля 

Широко — широко 
Широкобедрьііі — бедратий 
Широковатьій — трохи широкий 
Широковітвистьій — широкогіллястий 
Широкогорлий — широкошйїй, (про пляш¬ 

ку) — широкогорлий 
Широкогрудий — широкогрудий 
Ширококостий — маслакуватий, широко¬ 

костий 
Ширококрилий — ширококрйлий 
Широколиций — широколапий 
Широколнствеиньїй, широколистьій —листа¬ 

тий, лапатий,’ лапастий, лопухува¬ 
тий, лопухатий 

Широколиций — широковітий, видатий, пи¬ 
катий 

Широколобий — лобатий, широколобий 
Широконосий — широконосий 
Широкоплечій — плечистий, широкоплечий 
Широкополий — ополистий 
Широкоротий — ротатий 
Широта — широкість, широта 
Ширь — шир, ширина 
Ширять — ширяти, кружати, кружляти 
Шить, сипіть — шити, зшити, пошити 
Шитье — шиттй, пошиття; 2) шитво; виши¬ 

ванка, (золотом, шовком) — гапту¬ 
вання 

Шиферний — лупцевий 
Шиферь — д. Сланець 
Шишакь — шишак, ррилбйця 
Шишимора — шальвіра, шахрай; шпиг 
Шишка — 1) (на тілі} — гуля, гугля, ґуля, 

морг(ґ)уля, г(ґ)ург(()уля; 2) бот. 
ЗґгоЬіІиз — шишка, бурка, бурулька 

Шишковатьій — г(ґ)улястии, гуглястий 
Шишконосний — шишковий. —Ш. растеніе, 

СопіГегае — шишкові рослини 
Шишмола, шишмолка — гурґуля, моргуля, 

ґунадза (велика, д. Щитка 1) 
Шишь — дуля, хвйг(ґ)а, фіга. — Показать 

шишь — дулю дати 
Шкаликь — каганець (до ілюмінації) 
Шкапь, шкапчикь — д. Шкафь 
Шкатулка, шкатулочка — шкатула, шкатул¬ 

ка, скринька 
Шкатулочньїй — шкатулковий 
Шкафь, шкафикь — шафа, шахва, шафка, 

(на посуду) — мисник, судник, кре- 
денець, (що в кутку) — косяк, коси¬ 
нець 

Шкваль — хуртовина, шквйря 
Шквара — 1) д. Окалина; 2) вйшкварок, 

вйшкварки , 
Шкворень — шворінь, с^орінь , 
Школа — 1) школа; 2) шкілка, садібня, роз¬ 

садник 
Школить, вишколить — школити, вйшколи- 

ти, муштрувати, вймуштрувати 
Школьникь, ца — школяр, школярка ( 
Школьническій — школярський, школярів 
Школьничество — школярство 
ШкОЛЬНЬІЙ - ШКІЛЬНИЙ ' 

Шкура — шкура, шкіра, скіра 
Шлагбаумь — рогатка, крловррот 
Шлакь — жужелиця, горіль, віпса 
Шламда, рос. Зрігаеа пішагіа Ь. — гірош- 

ник, огірошник, медуниця, бузина 
болотна кашка, жаб’ячі конопельки 

Шлафрокь — халат, шляфрок 
Шлейний — шлейовий 
Шлейфь — шлейф, хвіст (у сукні) 
Шлемовьій — шеломеннии 
Шлемь — 1) шелбм, мисюрка, (частина, 

що над лобом) — прилбйця, шишак; 
2) шлем (в картах) , 

Шленда, шлянда — мандрьоха, повія, хвой- 
да; фльбндра,хльондра 

Шлепаніе — шльопання, тьопання 
Шлепать, шлепнуть— 1) шльопати, хлопа¬ 

ти, плескати; 2) гепати, гепнути, 
шелепати, шелепнути, бабахнути 

Шлепаться, шлепнуться — шелепати, гепа¬ 
ти, шелепнутися, гепнути, ся, ба¬ 
бахнути, бебехнути, беркйцьнути 

Шлепокь — шльопанець, ляпанець, пляцок 
Шлея — шлея ' 
Шлифовальщикь — шліфір 
Шлнфовать — шліфувати, шліхувати; полі¬ 

рувати, личкувати 
Шлифовальньїй — шліфувальний, шліху- 

вальний 
ШлшЬованіе — шліфування 
Шлиф овка — шліфування 
Шльїкь — д. Повоиникь 1 
Шлюзь — опуст (в греблі), шлюза, заставка, 

заставкй,(в лотоках у млині) 
Шлюха — повія, потіпаха 
Шляпа — бриль (солом’яний і повстяний}, 

капелюх, капелюш, кресаня, криса- 
ня (у гуцулів). — Поля ШЛЯПЬІ — поли, 
крйси 

Шляпка — 1) брйлик, капелюш, капелюшик; 
2) головка (гвіздків); 3) шапка (у 
грибів) 

Шляпникь — капелюшник 
Шляться — вештатися, волочйтися, шва(е)н- 

дяти, тинятися, бродйти 
Шмелевьій, шмелиньїй — джмелйний 



Шмель 517 Штукарить 

Шмель, КОМ. АрІ5 ІЄГГЄ5ІГІ8 — джміль, чміль 
Шмьігать, шмигнуть—шмигати, шмигнути, 

майнути 
Шмьігь — шмиг, шусть 
Шниперь — пущадло (у коновалів) , 
Шиуровка — 1) шнурування; 2) шнурівка, 

шнуровиця, (коло постолів) — волоки 
Шнурокь—шнурок, (короткий) — поворозка, 

(товстий і недовгий) — мотуз, мо¬ 
тузок, мотузка, (р штанах) — очкур, 
(в косах) — підкісник, підкісничок 

Шиурь — шнур 
Шньїрять—шмигляти, никати, нйшкати, ся, 

шейкатися 
Шовь — шва, шво. — По шву распоролось 

— по шитому роспоролось 
Шомполь — драч, набияк 
Шорникь—лймарь, рймарь. — Бьіть шорни- 

комь — л(р)имарювати 
Шорничество —лймарство, рймарство, ри- 

маршина 
Шорническій — л(р)ймарський 
Шорний — шоровйй 
Шорохь — шерех, шамотня, шелест 
Шорошитр, шорохнууь, ся — шурхати, ша¬ 

мотіти, шорудіти, шурхнути, заша¬ 
мотіти, шишйрхнути 

Шорьі — шори (р. шорів) 
Шоссе — шоса, соша, шосе 
Шоссейньїй — шосовий, шосейний, сошейний 
Шпага, шпажка — шпада, шпага, шпажка 
Шпадель — шпагля 
Шпажная трава, шпажникь, рос. Оіасііоіиз 

срттиіш Ь. — зрадник, косарик, меч, 
півник. О. ітЬісаШз — півонник 

Шпала — злежень, шпала 
Шпалери — шерег, лава, ряд 
Шпанская муха, ком. Меіое Уезісаіогіиз — 

майка 
Шпатовий -— шпатовий 
Шпать (мінер.) — шпат 
Шпиговать, нашпиговать — шпікувати, на- 

шпікувати 
Шпигь, шііикь — шпік (свиняче сало, порі¬ 

зане шматочками для шпікування) 
Шпилить — шиилйти, припинати шпйль- 

ками 
Шпилька — шпйлька 
Шпиль — коловорот (котрим витягають 

якор) 
Шпинать, шпинатний, рос Зріпасеа оіега- 

сеа — шпинат, шпинатовий 
Шпиць— 1) шпиль, стрімлйк; 2) шпіц (со¬ 

бачка) , 
Шницрутеньї — палічча, киї 
Шпіонить — шпигувати 
Шпіонскій — шпигунський 
Шпіонство — шпигунство, вйглядки 
Шпіонь — шпиг, шпигун; шепотйнник; вй- 

відач 
Шпора, (частіше мн.) шпорьі — острога, 

остроги і д. Бодець 
Шпорить, пришпорить — стискати, стйсну- 

ти, вдарити острогами 
Шпорникь, шпори кавалерскіе, рос. Оеірі- 

піит Діасіз.Ь. — сокирки, синец(ь)віт, 
різноц(ь)віт, острішки, черевачки; 
Е). Оопзоіісіа — сокиркй, польові 

сокиркй, косарики, заячі вушка, ко¬ 
марові носики, зозулині черевйчки 

Шпорний — остроговий 
Шпринцеваніе— шпринцування, прйскання, 

впрйскування 
Шпринцевать — шпринцувати, прйскати, 

впрйскувати 
Шпринцовка, шприць— прйскавка, брйз- 

кавка, сйкавка, цйкавка 
Шпуля, шпулька — човник (у ткачів) 
Шрамньїй — шрамовий 
Шрамь — шрам, рубець, блйзна 
Шрифть — друк, черенкй, шрифт 
Штабскій — штабовий 
Штабь — штаб; генеральна старшина 
Шталмейстерь — конюший 
Штамбь — д. Стволь 1 
Штандарть — корогва 
Штандарть-юнкерь — хорунжий 
Штанина — холоша,,штанйна 
Штанишки — штанці , 
Штаньї — штанй, (спідні) — спідні, (середня 

частина) — матня, (нижня) — колоші, 
холоші, (де очкур) — очкурня 

Штативь, штатифь — козелець, хлопець 
(підпора якої машини) 

Штатний — ранговий, штатний 
Штать — штат, ранга 
Штафирка — лйштва (в спідниці) 
Штемпелеваніе — штемплювання, штем- 

пування 
Штемплевать, штемпелить—штемплювати, 

штемпувати, штампувати 
Штемпель — штемпель, штемп, штамп 
Штемпельний — штемпльовйй, штемпле- 

вйй 
Штиблети — ботики, камаші 
Штиль — 1) безвітря (на морі), штиль; 

2) д. Стиль 
ШтилЕть, заштиліть — затихати, затйхну- 

ти, ущухнути (про вітер на морі) 
Штифть, штифтикь — ц(ь)в’яшок, гвіздок, 

гвіздочок, штйфтик 
Штольня (гірн.) — штольня, підкопи 
Штопальний — цирувальний 
Штопальная игла — циганська голка 
Штопальщнкь, -ца — цирувальник, -ниця 
Штопаніе — цирування; латання 
Штопать, заштопать— цирувати, зациру- 

вати 
Штопорь — коркотяг, трибушон 
Штора — д. Стора 
Штормь — хуртовйна, бурханйна, буря на 

морі, шторм 
Штофний — пляшковий; адамашковий 
Штофь — 1) штоф, пляшка; 2) шовк, єдваб, 

саєга, адамашок 
Штрафованіе — штрафування 
Штраї ювать — штрафувати 
Штрафь — штраф, пеня 
Штриховать —-штрихувати 
Штриховка — штрихування 
Штрихь — штрих, рйса, рйска 
Штука — 1) штука. — Ш. холсза, сукна (або 

иньшої тканини) —, сувій, колода, 
постав; 2) штука, фігель, викгідка, 
вйтинка, фйгель, штукенція 

Штукарить, наштукарить — штукарювати, 
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наробити штук, фйглів 
Штукарь — штукарь, фігляр 
Штукатурка — тиньк, тинк 
Штукатурить — тинькувати, штукатурити 
Штукатурщикь — тинькар, штукатур 
Штуковать — штукувати 
Штурмовать — штурмувати, добувати прй- 

ступом 
Штурмовой — штурмовйй 
Штурмь — штурм, напад, приступ 
Штучний — штукований, тафльбваний. — 

Штучний поль—тафльована підлога 
Штиковий — штиковйй, багнетбвий 
Штикь — штик, багнет 
Шуба — хутро, кож^х, (з вовчого хутра) — 

вовки, (з овечого) — линтварі, (по¬ 
критий сукном) — байбарак 

Шубейка — кожушйнка 
Шубенка — кожушйна, (стара, не крита) — 

шкуратянка 
Шубка — кожушок, (жіноча) — кожушанка, 

хутрянка , 
Шубникь — кушнір, кожушник, кожушар- 

ник 
Шубний — кожушний. — Ш. клей — каркж, 

карук 
Шулерь — шахрай, ш^лєр 
Шулята — ядра, яйця, (великі) — яєла, 
Шулятникь,, пт. Раїсо ті1уц$ — шуліка, 

шульпіка 
Шумнха — шумйха 
Шумливость— бурлйвість, невгомонність 
Шумливий — гомонлйвий, бурлйвий 
Шумность — гучність, шумність, галаслй- 

вість 
Шумний, но — гучніш, гучно, бучніш, 

бучно, шумніш, шуіуно. — Шумніе 
становиться — гучніти 

Шумовка — шумівка, д. Ложка 1 
Шумь, (здр.) шумокь — шум, гомін, гам, 

гамір, шелест, шарварок, гармйдер, 
(від голосів) — гук, галас, (великий) 
— гвалт, лемент, (від сварки) — буча, 
кблот, колотнеча,(від пересову¬ 
вання) — гуркіт, гуркотнеча, гур¬ 

котнява, (води) -— бурчання, дзюр¬ 
чання, клекіт, булькотання. — Поднять 
шумь — збйти бучу, счинйти гвалт, 
збйти бурло. — Надьлать шуму—на- 
робйти шелесту, колоту.—У нязь шумь 
— угамувати. — Подь шумкомь — 
під чаркою, на підпйтку, веселень¬ 
кий. — Подь шумокь — під час га¬ 
ласу, колотнечі 1 т. д.. 

Шуміть — шуміти; гомоніти галасувати, 
гвалтувати, лементувати, (про 
листя);— шелестіти, (про одежу) — 
шамотіти, ^про огонь) — гоготіти 

Шуриновь, шуріи — шуряків, швагрів 
Шуринь— шуряк, швагер , 
Шуршать — шурхати, шамряти, шамотіти, 

шарудіти 
Шустрий — меткіш, шустрий 
Шутить, пошутить — жартувати, пожарту¬ 

вати, (багато) — розжартуватися. — 
Шутя — жартуючи, жартом, жарто¬ 
ма, у жарт, з жарту. — Не шути сь 
огнемь — з вогнем не жартуй 

Шутиха — блазнйця, фіглярка, кумедниця 
Шутка — жарт. — Шутки — жарти, с(ь)міш- 

ки. — Обратить вь шутку — на жарт, 
у жарт повернути 

Шутливость — жартовлйвість, жартлй- 
вість 

Шутливий — жартовлйвий, жартлйвий, 
жартовйтии 

Шутникь, ца — жартун, жартівнйк, ця, 
кумедник, ця, фігляр, ка 

Шутовской — блазенський, кумедіянський 
Шутовство — блазенство, кумедіянство 
Шуточка — жартик ( 
Шуточннй — жартлйвий; втішний 
Шуть — блазень, блазнюк, кумедник, 

фігляр. — Играть шута — дурника 
строїти 

Шушера — дрібнота, шушваль 
Шушуканье — шушукання, шепітнй 
Шушукать — шушукати, тишкуватися 
Шуя, рос. Вготиз зесаііпиз І.. — костйрь, 

костюлькй, стоколос, стоколосник 

щ 
Щавелевий — щавійбвий, щавельний , 
Щавель, рос. Яшпех Асеїоза Ь. — щавій, 

(р. щавію), щавель, квасниця.—Щ. кон- 
скій, Китех Ь. — кінський щавій, ща¬ 
вель. — Воробьиний щавель, К. асеїозеї- 
1а Ь. — гороб’ячий, горобини^ ква- 
сець, сорочий щавель, щавій, щівник 

Щадить, пощадить —- мйлувати, мйлость 
класти, помйлувати, вжалувати. — 
Пощадите! — помилуйте, змйлуйтесь! 

Щаженіе — мйлування 
Щаний — капусняковий 
Щебень — груз, жорства, рум, ринь. — Щеб- 

немь набивать — грузйти, грузувати. 
Щебетаніе —- щебет, щебетання І 
Щебетать — щебетати; ц(ь)вірінькати, 

ц(ь)віріньчаги; цокотати 
Щебетливость — щебетлйвість 

Щебетливий — 1) щебетлйвий; 2) щебет- 
лйвий,лепетлйвий,слизькоязйкий 

Щебетунь, щебетунья — щебетун, цоко¬ 
тун, ха 

Щебрець, рос. ТЬути$ 8егру11ит Ь. — че¬ 
брець, чебрик, чепчик богородиш- 
ний, чепчик-матерзанка, щербець, 
цебрець, цебричок, матерйнка 

Щегленокь — щйглик, щигля, щиглятко 
Щегловка — щиглйця 
Щеголеватость — чепурність 
Щеголеватнй, то — чепурнйй, чепурно 
Щеголиха — чепуруха, модниця, дженджу- 

рйста 
Щегогливий — чепурйстий 
Щеголь, пт. Ргіп^іІГа сагбиеііз — щйголь, 

щйглик 
Щеголь — чепурун, галанець, джегирь і д. 
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Франть 
Щегольски — виборно, чепуристо 
Щегольской — виборний, чепуристий, крас¬ 

ний 
Щегольство — виборність, чепуристість 
Щеголять, щегольнуть — чепуритися, хвер- 

цювати, похверцювати; хизуватися, 
похизуватися 

Щедриться, разщедриться — щедрйтися, 
розщедритися 

Щедролюбивьій — щедролюбйвий, щедро- 
любний 

Щедролюбіе — щедролюбство 
Щедрость, щедрота — щедрість, щедрота; 

гойність 
Щедрьій, о — щедрий, о, щедроблйвий, во, 

гойний, о 
Щедушньїй — малосйлий, кволий 
Щека, (;здр.) щечка, (мн.) піски — щока, 

щічка, щоки; лице, лйчко, лйця, 
лйчка 

Щекастьій — щокатий, лицатий, пикатий 
Щеколда — клямка, защіпка 
Щекотаніе — 1) лоскіт, лоскотання; 2) скре¬ 

кіт, скрекотання(сороки) 
Щекотать — 1) лоскотати; 2) скрекотати 
Щекотка — лоскіт, лоскотка 
Щекотливость — 1) лоскотлйвість; 2) драж- 

лйвість, дотклйвість 
Щекотливьій — 1)лоскотлйвий,лосковйтий; 

2) дражлйвий, уразлйвий, ді(о)тклй- 
вий. — Щекотливьій вопрось—драж- 
лйве питання 

Щекотньїй, но — лоскотний, но 
Щекотовникь, рос. Суіізиз ЬіПогиз ІЛ-Іег. — 

зіновать, рокйтовий кущ 
Щелеватьій, щелистьщ — щелйстий 
Щелка — щелйнка, щілинка, шпарка 

елканіе — лускання, лузання 
Щелкать, щелкнуть — лускати, лузати, ла¬ 

щити 
Щелканіе — ляскання, ляскіт, цокання, 

цокіт, клацання, хвйськання, тра- 
(я)скання 

Щелкать, щелкнуть (язиком) — лящати, 
(зубами) — цокати, цокотати, цоко¬ 
тіти, цокнути, клацати, клацнути, 
(чим иньшим) — лускати, луснути, 
тріснути, (бичем то-що) — хвйськати, 
ляскати, тряскати. — Щелкнуть вь 
нось — цибульки дати (іронично) 

Щелкунь— 1) ком. Еіаіег— плигун; 2) рос. 
Супо8Іо55шп оШсіпаїе, Ь. — жйвокість, 
собачка, куряча сліпота, собачий 
корінь, чорнокорінь, собача медунка 

Щелкуха — д. Щелкунь 2 
Щелкь — лясь, цок; клац, лусь, трас, траск, 

тряск 
Щелокь — луг, зола, (до миття голови) — 

мйтель ( 
Щелоченіе — лужіння, зоління 
Щелочить, ся — лужити, золйти, ся 
Щелочка — д, Щель 
Щелочность (хим.) — лугуватість 
Щелочньїй — луговйй, лужний 
Щелочь — лугова сіль, лужна сіль 
Щелчокь — щуток, щйгль, щйглик. — 

Щелчка дать — щйглика, щйгля 

дати; пинхви дати 
Щель, щелка, щілочка — щілина, щелйна, 

щілка, щілочка, шпара, шпарка, 
с(ш)калубина, зашкалубина, роспа- 
лина 

Щелнвьій — щелйстьій, щілйстий 
Щемить— 1) (ущемить) — д. Ущемливать; 

2) нйти, щеміти ( 
Щемленіе — стискання, щеміння 
Щененокь — щенятко, цуценятко 
Щениться, ощениться — щенйтися, ощенй- 

ТИСЯ ' 

Щенная — щінна (сучка) 
Щенокь, щеночекь, щеня — щеня, Ц^ЦИК, 

цуценя 
Щенячій — щенячий, цуцерячий ( 
Щепа, щрпка, щепочка — тріска, тріронька, 

трісочка, скепка, скіпка, скіпочка, 
скалка. — Разбить вь щепи —- по- 
бйти на тріскй, на скіпкй, поламати 
на гамуз 

Щепань — тріскй, скіпкй, (на підпал) 
Щепать, нащепать — скіпати, наскіпати, 

скепати, наскепати, колоти, наколо¬ 
ти, лупати, налупати 

Щепеной, щепной рядь — дерев’яний ряд 
(на торгу) 

Щепетильннкь — крамарь (що торгує дріб¬ 
ним крамом), продавець дрібного 
краму 

Щепетильньїй — дріб’язковий, дітклйвий 
Щепоть, щепотка,, щепоточка — 1) пучка; 

2) щіпка, щіпочка, щупка 
Щербина — 1) росколина, шкалубина (в де¬ 

рев)); 2) щербйна і д. Зазубрина; 
3) віспина, дзюб 

Щербатий, щербиноватьій — 1) щербатий, 
щербатенький, щербань; 2) рябйй, 
дзюбатий, таранкуватий 

Щетина, щетинка — щетйна, щітйна, щі- 
тйнка 

Щетиниться — їжитись, настовбурчувати¬ 
ся 

Щетинистий — щетинастий 
етиноватьій — щетинуватий 

Щетинница,рос. №гс!и5 зігісіа Ь. — мйчка, 
ковила, щетячка, сірйця 

Щетинний — щетйноври, щсрінний 
Щетка, щеточка — 1) щітка, щіточка, (щоб 

чистить лямни) — йоржик, (держал¬ 
но щітки) — щітнйк; 2) (у коней) — 
мйчка 

Щеткообразний — щіткуватий 
Щеточникь — щіткар, щітйнник 
(Неточний — щітковйй, 
Щеть — 1) щітйна; 2) щітка 
Щечка — щічка і д. ІЦека 
Щечньїй — щоковйй 
Щи, щицьі (щей, щець) — капусняк 
Щикать, щикнуть -— знімати, зняти (з с(ь)віч- 

ки нагорілий гніт) 
Щиколотка (анат.) — щйколотоК, чйколоток 
Щипака — щипун, ха 
Щипаніе — щи(і)пання 
Щипать, ся, щипнуть, ущипнуть — щи(і)па- 

ти, ся, щи(і)пнути, ущіпнути, вщи(і)п- 
нути, (вовну, волосся, пір’я) — скуб- 
тй, дерти, скубнути, вскубнути 
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Щипець (мисл.) — писок, мррда (у хортів), 
(в муляр^тві) — причілок 

Щипокь — ущіп, ущіпок 
Щипцьі, щипчики — щипці, щипчики, (у ко¬ 

валів та слюсарів) — кліщі, кліщат- 
ка, (брати горяче вугілля) — братки, 
(слюсарські) — обценьки, (роздавлю¬ 
вати оріхи) — тйскавка, давйльце 

Щитньїй, щитовой — щитовйй 
Щитникь, щитоносець — щитоносець 
Щитоноска, (ком.) Са$іс1а — щитнйк 
Щитоноспьій — щитоносний 
Щитообразньїй — щитовйдний 
ІЦить, щитокь — щит, щиток, щйтик 
Щука, щучка, риба Е$ох Іисіиз — щука, щуч¬ 

ка, (самчик) — щупак, щупачок, (ма¬ 
леньке) — щученя, щупаня 

Щунять — вимовляти, картати 

Щупальце — полапок, дотикальце, помацок, 
усик, вусик 

Щупаніе — лапання, мацання 
Щупать — лапати, мацати 
Щупка — мацанка. — Любитель щупки — 

мацун ( 
Щупь, щупикь (гірн.) — свідер, штирь Щура — жмурка 

уреніе — жмуріння, щуління 
Щурить, ся, защурить — жмурити, мружи¬ 

ти, щулити, ся і д. Зажмуривать 
Щурка, пт. Мегорк аріа$1ег — щур, щурка 
Щурупить — шрубувати, зашруоувати 
Щурупньїй — шруоовйй 
Щурупь, щурупець — шруб, шруба, шрубка 
Щурь, пт. Ьохіа еписіеаґог — костогрйз 
Щучина — щучйна, щупачина 
Щучій — щучин, щйчий, щупаковий 

В. 
Вда — 1) їда, їдло; 2) їда, їжа, харч і д. 

Пища , 
Вдальцьі —(кліщі (у комах) 
Вденіе — їдіння, їдження 
Вдкій — 1) грстрий, їдкий, міцнйй; 2) (Ьдко) 

— ущіпливий, во, колючий, че, за- 
нозуватий, то, гострий, ро 

Вдкомлечникь, рос. Еирогоіа Ь. — молочай, 
молочак , 

Вдкость —,1) гострість, їдкість, міцність; 
2) ущіпливість, шкулькість 

Вдокь — їдець, їдуха 
Вдунь, Ьдунья — жерун, ненажера, нена- 

іда 
Вдучій — їдкйй, роз'їдаючий. — В. камень, 

Ьаріз іпіегпаїіз — пекельний камінь 
Взда — їзда, їздня 
Вздйва — швендя, непосидячка, жируха, 

моторуха, цокотуха 
Вздить, сььздить — їздити, поїхати 
Вздовой, ого — гонець, (р. гінця), верховйй, 

верховець (р. верхівця) 

Зва! — овва! 
Зося —так-пак 
Зволюція — рух, еволюція, поступування 
Згоизмь — егоїзм і д. Себялюбіе 
Згоистическій — еґоїстйчний, себелюбний 
Здакой — такйй, отакйй 
Здакь — так, отак, такйм побутом 
Здемь — рай, йрій, вйрій 
Зкваторіальньїи — рівникорий 
Зкваторь — рівноденник, рівник 
Зквиваленть -— пай, пайка 
Зкзаменаторскій — екзаменаторський 
Зкзаменаторь — екзаменатор, ,іспитник 
Зкзаминаціонньїй — екзаменаційний, іспи¬ 

товий 
Зкзаменованіе — екзаменування 
Зкзаменовать — екзаменувати, питати, 

іспитувати ' 
Зкзамень — екзамен, іспит. — Держать, 

сдать зкзамень — складати, скласти, 

Вздовой, ая — роз’їзднйй, а 
Вздокь — 1) їздець; 2) подорожній, про- 

їзжаючий, переїзжий 
Вздь — переїзд, проїзд 
Взжальїй — 1) їз(д)жений; 2) вйїз(д)жений, 

об’їз(д)жений 
Взжать — їздити 
Вство — їство, їжа і д. Пища ( г 
Всть, сьЬсть — 1) їсти, з’їсти, Й31СТИ, 331- 

сти, (здр.) — їстки, їстоньки, їсточки, 
(з дітьми балакаючи) — гамкати, 
гамці, (ласо) — ласувати, (з смаком) 
— смакувати, (тихо і довгої — хаме- 
лйти, лемзати, (з жадобою) — лига¬ 
ти, трощити; 2) поживати, поживля- 
ти, заживати, вживати, пожити, за¬ 
жити 

Вханіе — їхання 
Вхать, поіхать — їхати, поїхати. — В. вер- 

хомь, рьісью — їхати верхи, тюпки, 
в клус, клуса, клусом 

здати екзамен, іспит 
Зкзархь — екзарх, владика, архиєрей 
Зкзекуція — екзекуція, закуція 
Зкзекуторь — екзекутор, екзекутник 
Зкземплярь — примірник 
Зкзерциція — екзерциція, екзецйрка, (вій¬ 

ськова) — муштра 
Зкипажиьій — повозовий, е^ипажовий 
Зкипажь — 1) екипаж, повіз (р. повозу), 

їна ресорах) — колйбка; 2) екипаж 
(на судні) 

Зкій, зкой — якиї), он який, ач-якйй 
Зклиптика — екліптика 
Зкономить — ощажати, приощажати, еко¬ 

номити ( 
Зкономически — ощадно, економічно 
Зкономическій — економічний, ощадний, 

скарбовий 
Зкономія— 1) економія, скаредність; 2) д. 

Бережливость 
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Зкономка — клюшниця, шафарка 
Зкономньїй, но — ощадний, но 
Зкономь — 1) економ, іконом, окоман; 

2) д. Бережливий 
Зксельбанть — нараменник 
Зкспедиція — 1) виправа, експедиція; 

2) виділ 
Зкспернменть — експеримент, проба, до- 

с(ь)від 
Зксперть — знавець, тямець, експерт 
Зксплоататорь — визискувач, експлоата- 

тор, глитай 
Зксплоатація — визиск, визискування, екс- 

плоатація 
Зксплоатировать—визискувати (кого), екс- 

плоатувати.—Зксплоатировать несчас- 
тіе — лихом торгувати 

Зкспоненть (матем) — викладник; (торг.) — 
експонент 

Зкстазь — нестям, захват 
Зкстирпаторь — борона, дряпак, дряпач 
Зкстрактивньїй — витяжний 
Зкстракть — вйтяжка, виварка, вйкіп 
Зкстраординарньїй — надзвичайний, ек¬ 

страординарний 
Зкстренность — пильність, нагальність 
Зкстренньїй, но — пильний, спішний, на¬ 

гальний 
Зксудать — ропа 
Зкь — ач, ет! 
Зластичньїй — пружйстий, еластичний 
Зластичность — пружйстість, еластйчність 
Злегантность — елегантність 
Злегантньїй — елєгрнтський 
Злегическій — елегійний 
Злегія — елегія 
Злексирь — елєксйр г 
Злексирь жизненний — живйло, живолік 
Злектризація — електризування 
Злектризовать — електризувати 
Злектрическій — елєктрйчний, громовйн- 

ний 
Злектричество -— електрика, елєктрйчність, 

громовйна 
Злементарньїй — початковий, елементар¬ 

ний 
Злементь — первісток, живло, елемент, 

частка 
Змалевьій — емальовйй 
Змалировать— поливати, наводити полй- 

ву, емалювати. — Змалнрованний — 
полйв’яний 

Змаль — полйва, склйря 
Змансипація — усамовільнення, емансипа¬ 

ція 
Змансипкровать, ся —визволяти, вйзволи- 

ти, ся, усамовільнитися, емансипу¬ 
вати 

Змблема — ознака, емблема 
Змеритура — емеритура, вислуженйна, ви- 

служне 
Змигранть — вйходець, емігрант 
Змигрировать — змандрувати, емігрувати 
Змиссарь — висланець, післанець 
Змфигема — ядуха , 
Знергическій — енерґічний, жвавий, жив- 

кйй, беркйй, оеручкйй (до чого), за¬ 
взятий, шпаркйи, палкйй 

Знергичность — енергічрість 
Знергичньїй, но — енерґічний, но 
Знергія — енергія, жвавість, завзйття 
Зпидемическіи — пошес(т)ний ( 
Зпидемія — пошесть; повітря, помір, моро- 

вйця , 
Зпидерма — лйчро (шкури), наскірень 
Зпизоотія— падіж, падь, пошесть, епізоо¬ 

тія 
Зпизоднческій — епізодйчний, уступбвий 
Зпизодь — епізод, уступ 
Зпилепсическій — падавйчний 
Зпилепсія — падуча, причйнна, падавиця, 

падачка 
Зпитафія — епітафія,(напис на надгробку 
Зпитеть (грам.) — епітет, прйкладка 
Зпитимія — покута. — Нести з. — поку¬ 

тувати. — ртбьіть з. — відпокутувати 
Зпическій — епічний 
Зполеть — еполета 
Зпопея — епопея 
Зпоха — доба,епоха 
Зра — ера, літочйслення 
Зрцгерцогство — архикняжество, архикня- 

зівство 
Зрцгерцог — архикнязь 
Зрцгерцогиня — архикнягйня 
Зскадра — ескадра 
Зскадронньїй — ескадроновий, шкадроно- 

вий 
Зскадронь — ескадрон, шкадрон 
Зскизь — ескйз, шкиц, нарис 
Зспарцеть,рос. ОпоЬіусЬіз за1і\'а Бат. — вй- 

ка, заячий горох, дівойник сійнйй 
Зсауль — осаул, осавула 
Зссенція — есенція, цимис 
Зетам пь — ритйна 
Зстафета — штафета, штахвет 
Зстафетний — штафетний, штахветний 
Зстетика — естетика 
Зстетикь — естетик 
Зстетическій — естетйчниі) 
Зстоль — от стільки, он скільки 
Зстрагонь, рос. Агіешіза бгасипсиїиз Б. — 

острогон,тургун 
Зтажерка — етажерка 
Зтажь — поверх, осада. — Вь два зтажа — 

на два поверхи, на дві осаді 
Зтакой — такйй, отакйй, он-який, ач-якйй. 

— Зтакой дуракь — ото дурень 
Зтакь — так, отак, такечки, такеньки, ота¬ 

кечки 
Зтапь—етап, спочйнок, цюпас. — По зтапу 

— етапом, цюпасом 
Зтика — етика 
Зтикетничать — політикуватися 
Зтикеть— 1) церемонії, етикет; 2) налйчко, 

ярлйк 
Зтимологія — етимол(ь)огія , 
Зтимологическій — етимол(ь)опчний 
Зтнографія — етнографія 
Зтнограї »ь — етнограф , 
Зтнографическій — етнографічний • 
Зтоть, зта, зто — цей, ця, це; сей, ся, се; 

оцей, оця, оце 
Зхидна, ЕсЬісІпа — крлючка , 
Зхо — луна, гуна, відляск, вщлясок, вй- 

ляски, глас. — Зхомь отдаваться, от- 



Зшафоть 522 Явственность 

даться — лунати, гунати, залу¬ 
нати 

Зшафоть — кобила 

ю 
Юбилей — юбілей, ювилей 
Юбилейньїй — юбілейний, ювилейний 
Юбиляр — юбіляр, юбілят, ювилят 
Юбка, юбочка, юпка — спідниця, спідничка, 

(не зшита) — плахта (що надягаєть¬ 
ся ззаду наперед), запаска, запа- 
сочка (що запинається спереду) 

Юбочиьій — спідничний 
Юбченка — спідничина., запасчйна 
Ювелирь — ювілер, юбілер ' 
Юго-восточньїй — південно-східний 
Юго-востокь — південний схід, 
Юго-западньїй — південно-західний 
Юго-западь — південний захід 
Югь — південь, низ , 
Юдоль — долина, поділ. — Ю. плачевная — 

долина плачу, с(ь)вітове горе 
Юдольний — пододовий , 
Юдофиль — жидофіл, жидоі]юб, юдофіл 
Юдо* шльствовать — жидофшьствувати 
Юдофобь — жидофоб, жидомор, юдофоб 
Южа, рос. ОасІу1і$,£ІотегаІа Ь. — вівсюк, 

мітлиця, першка 
Южний — південний, полуденний, полу- 

дньовий, полудневий, низовий 
Юла — дзига , 
Юлить — крутитися, вертітися (перед ким), 

підсипатися (до кого) 
Юмористическій — гумористичний. — Ю. 

разсказь — гумореска 
Юмористика — гумористика 
Юмористь — гумориста 
Юморь — гумор 
Юнга — молодик (в науці на кораблі) 
Юнець — молодичок, юначок, парубійка 
Юность — молодість, молодощі , 
Юноіна—молодик, юнак, парубок, парубійка 
Юношески — молодечо, юнацьки 

Зшелонь — ешелон, шалон 
Зеирньїй —- етерний, летечий 
Зеирь —• етер 

Юношескій — молодечий, юнацький, пару¬ 
бочий 

Юношество — 1) молодість, молодощі, мо¬ 
лодечий вік, д. Юность; 2) молодь, 
юнацтво, парубоцтво 

Юношествовать — молодикувати 
Юньїй — молодий 
Юнїль — молодіти 
Юра — табун оселедців 
Юридическій — юридичний, правничий 
Юрисдикція — присуд, юрисдикція 
Юрисконсульт — юрисконсульт 
Юриспруденція — правознавство, юриспру¬ 

денція 
Юристь — юриста, правнйк 
Юрить — 1) поспішати, квапитись і д. Спі¬ 

шить; 2) д. Торопить 
Юркать, юркнуть — пуринати, пірнути, 

гулькнути, шмигнути, югнути 
Юркій — в’юнкіш, порськйй 
Юрово — табун тюленів 
Юродивьій — юродйвий, навіснйй, навіже- 

ний, благенький 
Юродливость — нерозумність 
Юродливьій — нерозумний 
Юродство — юродство, нерозум 
Юродствовать — юродствувати, дурника 

строїти 
Юродь — блазень, дурник 
Юрокь — чурок, цюрбк і д. Вьюрокь 1 
Юрта — кошара, шатро, намет, ятка, 

курінь, юрта 
Юрь — оелебень 
Юстиція — правосуддя, юстйція 
Ютиться —(тулйтися, мостйтися 
Ють — поміст (в кормі корабля) 
Юфть, юхть — юхта 
Юфтяньїй, юхтяньїй — юхтовий 

Я 
Я, меня, МНІ — я, мене, мені 
Ябеда — 1) наклеп, набрехи, ябеда; 2) прй- 

чіпка, напасть 
Ябедникь, ца — 1) сутяга, ябедник; 2) ше- 

потйнник, ця, набреха ( 
Ябедничать — клепати, набріхувати 
Ябедничество — шепоти, шепотйнництво 
Яблоко — 1) яблуко, (овоч, Ругиз таїиз Ь.); 

(різні сорти): буцівка, зимнйця, кар- 
мазйнка, крймка, олйвка, опбрти, 
путйвка, саолук, циганка, шклянка; 
2) Я. любовное, Зоіапит Ьусорегзі- 
сиш Ь. — баклажани; 3) Я. Адамово 
(анат.) — борлак, кадйк 

Яблонка —- яблунька,ябліночка 
Яблонньїй — яблунедий, яблуновий 
Яблоновка —- яблунівка 
Яблонь, яблонка, рос. Ругиз таїиз Ь. —яб¬ 

луня, яблунька, яблінь, яблінка, 
(дика) — кислйця, кислйчка 

Яблочник, ца — яблучник, ця 

Яблочньїй — яблуневий 
Явка — явка, об’явка; оказ Гбілєту) 
Явленіе — явище, з’явище; (театр) — ява, 

поява, сцена; (рідке, дивне) — проява 
Являть, явить, ся — являти, виявляти, об’¬ 

являти, показувати, явйти, вйяви- 
ти, оказати, показати, ся, (перед 
суд, перед начальство) — ставитися, 
стати, (до речі) — нагодйтися, (не¬ 
сподівано) — навинутися, нагодй¬ 
тися ' 

Явнобрачньїя растенія — явнополі, явноквіт- 
ні ростини, рослйни 

Явность — явність, виразність, видймість, 
очевйдність 

Явний, но — явний, но, видймий, мо, оче- 
вйдний, но, в’явкй 

Яворина — яворйна 
Яворовий — яворовий 
Яворь, рос. Ріаіапиз огіепіаііз — явір 
Явственность — виразність, ясність 
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Явственньїй, но — ясний, но, виразний, но 
Явствовать — виявлятися, показуватися 
Ягненокь — ягня, ягнятко, овча, (вигодова¬ 

не без матери) — плякунча 
Ягниться, обьягниться — котитися, окоти¬ 

тися, обкотилися 
Ягнятникь (пт.) — вірлос бородатий. Оурае- 

Іи$ ЬагЬаІиз ОеоГГг. 
Ягнячій — ягнячий 
Ягода — ягода 
Ягоднца — 1) зад, гузно, д. Задника; 2) пйп- 

тик, д. Сосокь 
Ягодка — ягідка 
Ягодки, рос. БарЬае Мегегеиш Ь. — вовче 

лико, ягідкй 
Ягодникь — 1) варення, павйдло (з ягід); 

2) ягіднйк 
Яда — д. їзда 
Яденіе — їдіння, їдження 
Ядерньїй — ядровий, кульовий 
Ядовито. — уразливо, заїло, злослйво, 

ущіпливо 
Ядовитость — 1) отрутність, отруйність; 

2) уразлйвість, заїлість, ущіпли- 
вість 

Ядовитьій-— 1)отрутний, отруйний, туут- 
нйй, труинйи; 2) д. Язвительньїи 

Ядреность — ядерність 
Ядреньїй — с(ь)віжий, соковйтий; здоро¬ 

вий, міцнйй, сйльний, дужий, ядер¬ 
ний , 

ЯдренЬть, улр’ьгь — дужчати, сильнішати, 
міцнішати, ядерніти 

Ядро, ядрьішко — 1) зерцо, зернина, зер¬ 
нятко, зеренце, кістка, кісточка; 
2) ядро, куля гарматна; 3) ядро, яй¬ 
це, (частіше мн.) — яйця (у самців); 
4) суть, суття, істота (змісту якого 
писання) , 

Ядь — отрута, їдь, трійло, трутизна 
Язва — р$на, боля.чка. — Сибирская я. — 

сибірка, телій; 2) пошесть, зараза, 
заразлйва, чіпка хвороба 

Язвенньїй — ранний 
Язвина, язвинка — 1) уразка. вйразка; 

2) щербйна, щербинка, зубець 
Язвительньїй, но — уїдливий, во, ущі(й)пли- 

вий во, занозуватий, то, уразлй- 
вий, во і д. Кол^ій ' 

Язвител^., ца — ущі(й)пливий чоловік, 
ущі(й)плива жіцка 

Язвнтельность — ущі(й)пливість, злослй- 
вість, уразлйвість 

Язвить, уязвить — 1) у(в)ражати, ранити, 
у(в)разйти; 2) жалити (ущіпливи- 
ми словами), у(в)ражати, уразйти, 
ушпигнути, ущіпнути 

Язьїковідініе— мовознавство, язикознав- 
ство 

Язьїкообразньїй — язикуватий 
Язьїкь — 1) язйк, (бичачий) — лйзень, (в 

загадках) — талалдй; 2) мова, язйк. — 
Ломаньїй я. — калічена мова. — Вла- 
дЬть язьїкомь — орудувати мовою; 
3) (у дзвона) — серце, било, бовкало 

Язьіческііі — поганський, боввохвальський 
Язичество — поганство, боввохвальство 
Язьічникь, ца — поганин, ка, боввохвалець 

Язичний — язиковий, язйчний 
Язьішникь, рос. Зеггаїига Ііпсіогіа Ь. — бу¬ 

дячок, страхополох,яловень 
Яйцевидний — яйцеватий, яйчастий 
Яйцеобразность — яйцеватість 
Яйцо — яйце, (тупий кінець яйця) — гузка, 

(другий) — носик, (без шкарлупки) — 
вйливок, (засижене) — насідок, (зі¬ 
псоване) — бовть, бовток, бовтун, 
бовтюк, запрроток, (останнє най¬ 
менше) — зшсок, знісочок, (що під¬ 
кладається) — покладок, (великоднє, 
крашене) — крашанка, (росписане) — 
пйсанка 

Яичко — яєчко, яйко 
Яичникь, Оуагіиш — яєчник 
Яичница — яєшня, (на маслі) — смаженйця, 

смаженя 
Яичньїй — яєчний 
Якорньїй — якірний, котвйчний 
Якорь — якірь, (р. якорр), котва, котвйця, 

(маленький) — кішка, (дерев’яний, 
що затикають з берега) — рало, 
(при плотах) — косяк, (до його по¬ 
плавець) — сучка, (прив’язь) — під- 
сучча. — Стать на якорь — об’яко- 
ритися, кйнути котву 

Якшаться, сьякшаться — водйтися, знатися, 
лигатися, накладати (з ким), зі¬ 
знатися, злигатися, полигатися 

Ялаппа, р.ос. МігаЬіІіз Іаіарра — царська 
/ борідка 

Ялнкь — човник 
Яловець — д. Можжевельникь 
Яловая — ялова, ялівка 
Яловица — ялівка І 
Яловьій — яловий, неплідний 
Яловіть — яловіти 
Яль, ялнкь — човен, човник 
Яма, ямка — яма, ямка, (в землі, куди зси¬ 

пають зерно) — горлаха, горлова, 
горлата, пашенна яма, (глибока) — 
глцб^са, (під греблею) — прірва, (на 
дні річки) — вйрло, (з грязюкою) — 
баюра, ковбань, ковбаня, калаба¬ 
ня, (глибока з водою) — бакай, (гно- 
єва) — гноєвня, гноївня, гноярка, 
(де беруть глину) — глйнище, тра¬ 
са, (з вапном) — вапнярка, (під 
уликом) — підкіп, (вовча) — вовківня, 
(лисяча, вовча, медвежа) — скота, 
(скільки копнути лопатою) — скі- 
пець. — Глазньїя ямьі — ямкй 

Ямистьій — ямкуватий, ямуватий ( 
Ямка—ямка, (в дитячих грах)—дучка, пічка 
Ямньїй — ямовий 
Ямщикь — візник, фурман, поштарь 
Ямщицкій, ямщичій — фурманський, пош¬ 

тарський 
Ямь — станція 
Январскій — січневий, січньовий 
Январь — січень 
Янтарний — янтарний, бурштиновий' 
Янтарь, Зиссіпшп — янтар, бурштин 
Яремний — ярмовий, яремний 
Ярить, ся, разьярить, ся — ярйти, ярувати, 

дражнити, роспалювати, ся, роз’яри¬ 
ти, ся, роспалйти, розлютувати, ся 



Ярица 524 биміамникь 

Ярица — ярина 
Яркій — яскравий, яркий,ясний 
Яркожелтьій — ясножовтий, жовтогарячий 
Яркозеленьїй — ярий, яснозелений 
Яркокрасньїй — жаркий, ясночервбний 
Яркость — яскравість, яркість 
Ярльїкь — ярлик 
Ярмарка — ярмарок 
Ярмарочньїй — ярмарковий ( 
Ярмо — 1) ярмо, (нижня частина) — підпр- 

ля, підгбрля, підшийок, (верхня ча¬ 
стина) — чашовина, чашина, (серед¬ 
ня, що з’єднує їх) — снбзи, снізки, 
(палички, що затикаються з боків) 
— заніз, занози, (кілок, що ним 
припинають ярмо до вія) — притика, 
(ярмо для одного вола) — кульбака; 
2) ярмо, неволя, кормига 

Яровое — ярина 
Яровой — яровий , 
Яролашь — 1) дурниця, нісенітниця; 2) дріб¬ 

нота, дріб'язок, шушваль 
Яростньїй, но — шалений, но, скажений, но, 

ярослйвий, во, лютий, то 
Ярость — буїсть (р. буєсти), лютість, шал, 

сказ. — Пріити в;ь ярость — розлюту¬ 
ватися, посатаніти 

Ярусь — 1) осада, поверх; 2) ряд, шар, 
поклад (землі) 

Ярутка полевая, рос. ТЬІархі агуепхе Ь. — 
вередник, чорне ребро, волоски, дзво- 
нець 

Ярьіга, ярьіжникь — п’яниця, п’яничка 
Ярьіжиица — рорпутниця, непутяща, леда¬ 

щиця, повія, хльорка, шльбндра 
Ярьій — відважниі), завзятий. — Ярьій воскь 

— ^йстий віск. — Ярьія пчельї — мо¬ 
лоді бджоли 

Ярь — ярина, зелена фарба 
Яряшина — смушок (ягнячий) 
Ясакь — 1) подать (шкурками, що збира¬ 

ють у кочовиків); 2) дзвін (котрим 
подають знак, коли треба починать 
або перестать дзвонити) 

Ясельньїй — ясловий 
Ясеневий, ясенний — ясеневий ясеновий 
Ясенець, ясеннца, рос. Е)ісІатпих Ргахі- 

пеііа Рег$. — ломиніс, бадьян 
Ясенникь — ліс ясеневий, ясеновий 
Ясень, рос. Ргахіпих ехсеїхіог — ясінь (р. 

ясеня), ясенйна 
Ясли, (здр.) яслицьі, яслишки — ясла, (здр.) 

— яселка, (переносні) — кіш 
Ясменникь, ясмйнникь, рос. Ахрегиіа Арагі- 

пе ВіеЬ. —ле(и)нок, ле(и)пчйця, А. або- 
гаїа Ь. — маренка пахуча, пахучка 

Ясненькій — ясненький 
Яснехонькій — яснесенький 

Ясниться — ясніти 
Ясновидіте — ясновйдження. ясновйдність 
Ясновидящій — ясновидющий, ясновйдець 
Ясность — ясність, виразність 
Яснотка, рос. Ьатіигп Ь. — глуха кропйва, Ь. 

ашит Ь. — глуха біла кропйва, Ь. риг- 
ригеит Ь. — красна кропйва, шаддра 

Ясньїи, но — 1) ясний, вйдний, но, білий, 
(про погоду) — годянцй, годиня- 
ний, но; 2) ясний, розбірний, зро¬ 
зумілий, виразний ' 

Ясніть, проясніть — ясніти, вияснятися, 
вйяснитися, (про погоду) — розго- 
дйшоватися, розгодйнитися 

Ясніться — ясніти, с(ь)вітйтися, блищати 
Яства — їство, їжа, харч, страва, потрави 
Ястребйнка, рос. Ніегасіиш Рііихеїіа Ь. — 

нечуй-вітер ( 
Ястребиньїй — яструбовий, шуліковий, шу- 

ляковий , 
Ястребь, пт. Ассіріїег — яструб, шуліка, 

ш^ляк 
Ясьірь — ясйрр, полон, неволя 
Ятровь — ятрівка 
Ятрьішникь, рос. ОгсЬі$ ІаІіГоІіа — любка, 

любжа, зозулині рушничкй, О. гпііі- 
Іагія — любка, любки, зозулька, зо¬ 
зулині сльозки. О. Мопо Ь. — любка, 
зозульки, любй мене не покйнь 

Ять — назва літери — ■£, ять 
Яхонть — яхонт. — Я. вишневий, ометисть 

— ометйст. —,Я. голубой, синій, сап- 
фирь — шафір. — Я. желтьій, гіа- 
цинть — якинт. — Я. червчатий, я. 
красний, Сетгпа гиЬіпих — рубйн 

Яхташь — торба мислйвськ^ 
Ячея, ячейка — чарунка, комірка, (в спіль¬ 

никах) — чашечка, (де виводиться 
матка) — маточник 

Ячменньїй, ячньїй — ячмінний ( 
Ячмень — 1) рос. Н огбешп—ячмінь; 2) (мед.) 

— ячмінь 
Яшма, Іахрік — яспис, лисковець (р. ли- 

сківця) 
Яшмовий — ясписовий 
Ящерина, Ьасегіа — ящірка, ящурка 
Ящеричньїй — ящі(у)рковий 
Ящерь (зоол.) — ящур, лусковець. Мапіх 
Ящикь.— ящик, скринька; (в столі) — сто- 

лівка, шухляда, шухлядка, (в скри¬ 
ні) — прискрйнок, (в млині) — кіш, (у 
возі ззаду за сидінням) — кельня. — 
Денежньїй я. — скрйнька на гроші, 
з грішми. — Картонний я. — шаба¬ 
турка 

Ящичний — скриньковйй, шухлядний 
Ящурь, Мих ауеііапагіих — мйша лісова 

або садова 

0. 
беократія — теократія 
веологь — богослов, теол(ь)ог 
виміамньїй — кадйльний 

виміамь — кадйло 
биміамникь — кадйльниця 



Довідкове видання 

С. Іваницький, Ф. Шумлянський 

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ словник 

Художня редакція Володимира Лопарсва 
Дизайн обкладинки Володимира Лопарсва, Володимира Романеика 
Редагування та коректура Світлани Нілової 
Комп'ютерний макет Володимира Романенка 

Підписано до друку 27.02.2006. Формат 70x100/16. Папір офсетний. Гарнітура Тіте8 Кеш 
Котап. Друк офс. Обл.-вид. арк. 43,5. Умов. друк. арк. 42,57. Наклад 10000 
(у т. ч. 9000 — за держ. зам.). Зам. № 5- 228, 

Віддруковано з фотоформ ТОВ «Видавництво “Обереги”». 01033, м. Київ—33, вул. Сакса- 
ганського, 40/85а. Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру: 
Серія ДК № 541 від 25.07.2001 р. 
ЗАТ «Книга», 04053, м. Київ—53, вул. Артема, 25. Свідоцтво про внесення до Державного 
реєстру виготівників: Серія ДК № 2325 від 25.10.2005 р. 

Іваницький С. 

1-19 Російсько-український словник / С. Іваницький і Ф. Шум¬ 
лянський. — К.: Обереги, 2006. — 528 с. — (Сер. «АЬесебагішп»). 

І8ВИ966-513-096-Х 
Внаслідок науково-дослідницької роботи в основу словника покладено в значно зміненій формі 

матеріал, який міститься у «Словарі російсько-українському» М. Уманця й А. Спілки, доповнений 
найціннішими й необхіднішими додатками з «Русско-малоросского словаря» Є. Тимченка та 
«Словаря української мови» Б. Грінченка, а також з деяких термінологічних збірників і з власного 
запасу упорядників. 

«Російсько-український словник» Сергія Іваницького і Федора Шумлянського видано в 1918 р., у 
час боротьби за Українську державу, в якій, згідно з європейською традицією державотворення, 
мова титульної нації мала стати головним чинником національної консолідації... На жаль, і тепер 
завдання дерусифікації й розширення сфер використання української мови є таким же актуальним, 
як і на початку XX століття. 
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